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Abstract: 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur yrkesverksamma lärare uppfattar begreppet 
digital kompetens och hur de använder digitala verktyg i undervisningen i So-ämnena i årskurs 
1–3. För att få svar på studiens syfte och frågeställningar har jag använt en kvantitativ 
datainsamlingsmetod i form av en enkät och en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av 
intervjuer med yrkesverksamma lärare. Resultatet från undersökningarna visar att lärare har 
skilda uppfattningar om vad digital kompetens innebär, såväl för dem själva som för eleverna. 
En stor del av de tillfrågade lärarna anser sig själva ha den digitala kompetens som krävs för att 
utföra sitt arbete, men den kvalitativa undersökningen visar att det fortfarande finns en 
osäkerhet hos många lärare när det gäller arbete men digitala verktyg i undervisningen. 
Resultatet visar också att det finns brister när det kommer till adekvat fortbildning inom 
området digital kompetens för lärarna. De lärare som deltog i den kvalitativa undersökningen 
uttryckte att användning av digitala verktyg i undervisningen såväl som undervisning om digital 
kompetens och källkritik sker mycket utifrån den enskilde lärarens egna intresse och 
engagemang för frågorna. Någon vägledning, särskilda riktlinjer eller information kring 
läroplanens reviderade delar har inte funnits i något fall.  
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1. Inledning 
 
De barn som växer upp idag och som lärare möter i den svenska skolan har ofta välutvecklade 
kunskaper om modern teknik och digitala redskap. Ny teknik utvecklas hela tiden och är idag 
en naturlig del i barns liv från att de är mycket små. Allt eftersom samhället förändras är det 
också naturligt att läroplanen följer efter (Fleischer & Kvarnsell 2015, s. 10). I en debattartikel 
skriver Åsa Fahlén (2016) att det finns stora brister i skolans digitalisering och att fyra av tio 
lärare säger sig behöva fortbildning för att uppnå den digitala kompetens som är nödvändig för 
att kunna utföra sitt jobb. Sex av tio säger sig också behöva utveckla sin kompetens i att använda 
digitala läromedel i undervisningen (Lärarnas riksförbund 2016). Under min egen tid på VFU 
märkte jag vid ett flertal tillfällen att lärarna hade problem med att använda digitala verktyg i 
undervisningen. Det kunde till exempel handla om teknikstrul eller att det inte gick att logga in 
på vissa digitala plattformar. Jag märkte också att när tekniken strulade vände sig lärarna till 
andra lärare för råd och tips och i de fall då de andra lärarna inte heller kunde lösa problemet, 
använde man helt enkelt inte datorn i den tilltänkta undervisningssituationen, utan gjorde något 
annat. Jag märkte också att de gånger datorn användes i undervisningen var det mest för att 
skriva och spela olika typer av spel.  
 
I slutet av 2015 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att förbättra och stärka skolans 
styrdokument. Ett av syftena bakom detta var att utveckla elevernas digitala kompetens. I den 
reviderade läroplanen, som började gälla den 1 juli 2018, finns begreppet digital kompetens 
tillagt under skolans värdegrund och uppdrag. Där står angivet att alla elever ska ges en 
möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik och även utveckla ett kritiskt och 
ansvarsfullt förhållningssätt till denna digitala teknik och värdera information. Genom detta ska 
utbildningen ge eleven förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens (Lgr11, s. 8). Men 
för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag, att stärka elevernas digitala kompetens, krävs det av 
dagens lärare att de själva besitter en väl utvecklad digital kompetens (Jämterud 2010, s. 16).   
 
Begreppet digital kompetens tas endast upp en gång i läroplanen. I de samhällsorienterande 
ämnenas kursplaner i årkurs 1–3 nämns begrepp som digitala miljöer och olika medier. Som 
centralt innehåll för de samhällsorienterande ämnena anges även, under rubriken att undersöka 
verkligheten, olika metoder för att söka information från olika källor och hur man kan bearbeta 
och värdera såväl källor som information, med eller utan digitala verktyg (Lgr11, s. 226).  
 
Digital kompetens och digitala verktyg är nu centrala begrepp i läroplanen och det är därför 
intressant och viktigt att undersöka i vilken utsträckning det arbetas med digitala verktyg och 
hur lärare ser på sin egen digitala kompetens i grundskolans So-ämnen. Någon större mängd 
forskning som visar med vilken frekvens digitala verktyg används i klassrummet kopplat till 
So-ämnen specifikt har jag inte kunnat finna. Denna undersökning kan således bidra med 
kunskap om hur lärare ser på sin egen digitala kompetens och användandet av digitala verktyg 
i skolans verksamhet i allmänhet och So-ämnena i synnerhet.  
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1.1. Syfte 

 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 uppfattar begreppet digital 
kompetens och hur lärarna använder digitala verktyg i undervisningen i So-ämnena.  
 
1.2. Frågeställningar  
 
För att ytterligare klargöra syftet med studien har dessa frågeställningar valts: 
 

• Vad innebär begreppet digital kompetens för lärare i årskurs 1–3? 
 

• Hur uppfattar lärarna att deras digitala erfarenheter och kunskaper påverkar 
undervisningen? 
 

• Hur använder lärarna digitala verktyg i undervisningen i So-ämnena? 

2. Bakgrund 
 
I bakgrunden ges en bild av olika aspekter av samhällets och skolans digitalisering. Bakgrunden 
inleds med ett avsnitt om barns medievanor, därefter beskrivs skolans digitalisering och 
slutligen redogörs för begreppen digital kompetens och källkritik.  
 
2.1. Barns medievanor    
 
I dag är internet och användning av digitala verktyg någonting självklart i barns liv. Under-
sökningen Småungar och medier från statens medieråd (2017, s. 8) visar att 31 procent av alla 
barn mellan fem och åtta år har en egen Ipad/surfplatta och att 53 procent har tillgång till en 
Ipad/surfplatta i familjen som de delar med andra. Resultatet visar också att internet gör debut 
i barnens liv när de är tre år gamla och att 69 procent av alla treåringar har använt internet. 
Ungefär hälften av alla åttaåriga barn använder internet dagligen och då mest för att titta på tv 
eller film och använda sociala medier och Youtube (2017, s. 10). Samhällets utveckling kräver 
av framtidens medborgare, dagens skolelever, att de besitter en digital kompetens som gör det 
möjligt att hantera de utmaningar som följer med en vardag där människor blir allt mer beroende 
av digitala verktyg och digital information. De flesta är idag beroende av att kunna använda 
någon form av digital teknik och möjligheten att tillgodogöra sig digital information för att 
kunna utföra sitt jobb, ta del av olika samhällsfunktioner och tjänster eller umgås med vänner.  
 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet anges att skolan ska förbereda 
eleverna för att leva och verka i samhället (Lgr11, s. 7). Vidare framhålls under skolans uppdrag 
att skolan ska verka för att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna orientera sig och agera i 
en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb 
förändringstakt (Lgr11, s. 7).  
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2.2. Skolans digitalisering 
 
Skolans digitalisering är en process som pågått i ungefär trettio år. I början gick den långsamt, 
men efter att internet gjorde sitt intåg i den svenska skolan har utvecklingen gått fort. 
Digitaliseringen har gjort avtryck på hela skolans verksamhet, allt från hur lärare administrerar 
information till kollegor och föräldrar till hur undervisningen organiseras och genomförs. Den 
förändring som skett såväl i skolan som i samhället i stort har medfört att nya tekniska verktyg 
anammats och förändrat hur vi lever och arbetar, vilket i sin tur kräver ett förändrat 
förhållningssätt till vår omgivning. Det innebär också att det nu finns nya typer av kunskap som 
är nödvändiga att skaffa för att delta i samhället (Hylén, 2011, ss. 5–6). 
 
Samhällets digitalisering har medfört förändringar i lärarrollen och högre krav på lärarna i 
dagens skola. Enligt Lantz-Andersson och Säljö (2014, ss. 22–23) räcker det inte för att 
utveckla undervisningen, att som lärare använda datorer för att utföra sådant som man förr 
gjorde med papper och penna. Det krävs därutöver att lärarna hittar nya strategier, både när det 
gäller samspelet med eleverna och innehållet i undervisningen. Utmaningen, menar författarna, 
ligger i att bryta det traditionella mönstret för hur klassrummets pedagogik sett ut under en lång 
tid, där lärarens roll har varit att presentera information, förenkla, och strukturera olika begrepp 
och sedan bedöma vad eleverna lärt sig. Detta pedagogiska sätt att undervisa utmanas nu av 
digitaliseringens framfart med en större tillgång till olika medier där det är lättare att hitta 
information. Vi känner till vad som sker i världen på ett helt annat sätt än tidigare (Lantz-
Andersson & Säljö 2014). Steinberg (2013, ss. 26–27) diskuterar också lärarnas förändrade 
roller i och med att digitala verktyg införs i allt större utsträckning i dagens klassrum och menar 
att det har skett en förändring i synen på lärande till följd av det. Den traditionella bilden av 
skolan är att lärarna bestämmer över vad och hur eleverna ska lära sig. Genom att ge eleverna 
tillgång till internet och datorer på lektionstid tappar lärarna delvis kontrollen över detta.  
 
Skolans förändrade förutsättningar i och med digitaliseringen har blivit tydliga i den nya 
läroplanen, där det nu även finns angivet att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin digitala 
kompetens och arbeta med digitala verktyg (Lgr11, s. 8). Numera finns det också tydligare krav 
på att undervisningen i skolan ska innehålla digital teknik och att eleverna ska utveckla sin 
digitala kompetens, vilket framgår av den reviderade läroplanen som började gälla i juli 2018. 
Förändringarna som gjorts i läroplanen är öppna för tolkning av olika slag och hur de 
förändringar som gjorts kommer att påverka undervisningen är fortfarande en öppen fråga 
menar Edvardsson, Godhe och Magnusson (2018, s.  27).  
 
2.3. Digital kompetens 
 
Skolverket (2017, ss. 10–12) lyfter fram fyra aspekter av digital kompetens som viktiga att ge 
eleverna i skolan. Det handlar kortfattat om att ge eleverna förståelse för digitaliseringens 
påverkan på samhället, att förstå och kunna använda digitala verktyg och medier i 
undervisningen, att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt samt att kunna lösa problem 
och omsätta idéer till handling. 
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Begreppet digital kompetens är ett vitt begrepp med en mängd olika betydelser (Edvardsson & 
Godhe & Magnusson 2018, s. 27; Skolverket, 2018, s. 43). Begreppet förekommer inte bara i 
skolans värld utan är ett begrepp som hörs i många olika sammanhang i samhället idag. I 
skolsammanhang menar Diaz (2012, s. 57) att digital kompetens bland annat kan innebära enkla 
saker, som att göra en power point, men också mer avancerade saker som att få elever att arbeta 
tillsammans i grupp med bloggar eller att göra egna filmer. Dunkels (2014, s. 55) beskriver 
digital kompetens som en kontinuerlig process, en form av ständig utveckling där människan 
intar en välkomnande attityd gentemot utvecklingen av nya företeelser. Käck och Männikkö 
Barbutiu (2012, s. 19) tolkar inte digital kompetens som att kunna använda digitala verktyg 
utan som att ha ett öppet och nyfiket förhållningssätt till IT. Den digitala kompetensen innefattar 
alltså att kunna hitta information och bedöma den och även att kunna producera, redovisa och 
utbyta olika typer av information.  
 
I slutet av 2006 presenterade EU-kommissionen en lista på åtta olika nyckelkompetenser som 
alla medborgare behöver för utveckling och livslångt lärande. Digital kompetens är en av dessa 
nyckelkompetenser och definieras som en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder 
vid användning av informationssamhällets teknik (Europaparlamentet, 2006). Begreppet digital 
kompetens innefattar enligt EU-kommissionen flera olika saker: dels kunskaper om hur det 
moderna informationssamhällets teknik fungerar, dels vilken roll tekniken har och vilka 
möjligheter den ger oss i det vardagliga livet. Det handlar även om att faktiskt kunna använda 
datorer och olika programvaror för till exempel informationssökning och ordbehandling.  
 
Ulf Jämterud (2010, s. 9) diskuterar begreppet digital kompetens i sin bok Digital kompetens i 
undervisningen och menar att begreppet innefattar färdigheter som kritiskt tänkande och att 
kunna värdera och använda information på rätt sätt. Det som betonas där är att ha en kritisk och 
granskande relation till det moderna informationssamhälle som vi idag har och lever i och till 
hur vi använder digitala verktyg och medier.  
 
2.4. Källkritik 
 
I skolans styrdokument för samhällskunskap årskurs 1–3 finns att värdera och bearbeta källor 
och information, med eller utan digitala verktyg, angivet som centralt innehåll (Lgr11, s. 226). 
Undervisningen ska alltså innehålla källkritik redan i de yngre åren av grundskolan. Källkritik 
ingår även i EU- kommissionens lista av nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. Källkritik 
är alltså något som behöver finnas med i skolans undervisning redan i grundskolans yngre år 
då många barn är vana att använda digitala redskap och ta del av den information som finns på 
internet. Enligt Thurén (2013, s. 4) har källkritiken sitt ursprung i historievetenskapen och 
skapades för att öka pålitligheten och trovärdigheten utifrån säkerställda fakta, vilket gjorde att 
historien blev mer pålitlig men också tråkigare. Thurén (2013, ss. 4–5) skriver att källkritiken 
försöker lösa problem som hur man bedömer sanningshalten i all den information människan 
möter överallt. Ursprunget till människans kunskap består enligt Thurén (2013) av källor och 
källkritikens uppgift är att bedöma tillförlitligheten i dessa källor.  
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De källkritiska principerna menar Thurén och Strachal (2011, ss. 13–18) är ganska enkla: äkthet 
handlar om huruvida källan är vad den utger sig för att vara. Tidssamband är hur nära i tiden 
den aktuella händelse det berättas om faktiskt ägt rum. Oberoende är om källan står för sig själv 
och inte är en avskrift eller ett referat. Tendensfrihet innebär att det inte ska ges en falsk bild av 
verkligheten på grund av olika intressen som politik eller ekonomi.   
 
I Skolverkets rapport IT-användning i skolan och IT-kompetens i skolan (2016, ss. 9–10) 
beskrivs den källkritiska förmågan som en förutsättning för att kunna använda IT och internet 
i skolan. I takt med att nya källor används, har den traditionella källkritiken fått en ny innebörd, 
särskilt som det ofta saknas avsändare av informationen. När det gäller användningen av sociala 
medier behövs exempelvis en diskussion om vad som anses lämpligt att föra vidare till andra.  
 
Eleverna lär sig idag mer på egen hand än förut tack vare den lättillgängliga information som 
finns i de digitala verktygen och plattformarna. Läraren blir då väldigt betydelsefull när det 
gäller att hjälpa eleverna att sålla bland information och sätta allt i sitt sammanhang inom ett 
visst kunskapsområde. Den förändrade lärarrollen innebär att lärarna själva måste besitta en 
digital kompetens för att kunna ta till vara de möjlighet de digitala verktygen kan ge 
undervisningen (Jämterud, s. 17).  
 
Sammanfattningsvis har digitaliseringen av skolan ställt nya krav på dagens lärare. De förväntas 
kunna arbeta med digitala verktyg och nya arbetssätt i klassrummet. Framtidens medborgare 
och arbetstagare förutsätts allt mer kunna hantera digitala verktyg, information och 
kommunikation. Skolans värld förväntas följa samhällsutvecklingen och lära ut förhållningssätt 
till den digitala verklighet som vi lever i idag och som är i ständig utveckling och förändring. 
Eleverna lär sig idag mer på egen hand än förut tack vare ny teknik och lättillgänglig 
information som finns ett knapptryck bort. Lärarna får en allt viktigare uppgift i att lära eleverna 
att använda verktygen på rätt sätt och kunna hantera och värdera den information de tar del av.  

3. Tidigare forskning 
 
Tidigare forskning inom området IT i skolan visar att lärare själva anser sig dåligt rustade inför 
den digitalisering som ägt rum i samhället i allmänhet och skolan i synnerhet. Lärarna uttrycker 
att de känner sig osäkra på användandet av digital teknik och att de har svårt att använda den 
digitala tekniken på ett avslappnat sätt på grund av detta. 
 
3.1. IT användning 
 
Skolverket har i uppdrag av regeringen att följa upp IT-användning och IT-kompetens i 
förskola, skola och vuxenutbildning. Uppföljningen fokuserar på att mäta vilka förutsättningar 
elever och lärare har för IT-användning samt vilken IT-användning och IT-kompetens som 
finns i verksamheterna. Skolverket redovisar sin uppföljning i rapporten IT-användning och IT-
kompetens i skolan som utkommer vart tredje år, senast 2016. Rapporten visar att många lärare 
känner att de behöver bättre förutsättningar för att möta kraven på digitaliseringen.  



 
 

7 
 

Ungefär hälften av lärarna i grundskolan anser att det finns ett stort kompetensutvecklingsbehov 
inom IT, främst kring hur man som lärare ska använda digitala verktyg som ett pedagogiskt 
redskap i undervisningen (Skolverket 2016 s. 6). I sin avhandling Digital Didaktisk Design 
undersöker Sara Willermark (2018, s. 36) hur lärare i grundskolan kan utveckla sin 
undervisningspraktik med digital teknik och skriver att lärare i skolan ofta känner sig osäkra 
inför att möta de ökande kraven på att använda digital teknik i undervisningen. Problemen, 
menar Willermark (2018), är att lärare har svårigheter med att skapa undervisning där den 
digitala tekniken integreras i undervisningen på ett naturligt sätt och att det behöver fokuseras 
mer på hur tekniken ska användas snarare än att införa ny teknik i klassrummen. 
 
Av Skolverkets rapport framkommer också att det finns en relativt stor skillnad mellan 
kompetensen hos lärare som arbetat kort respektive lång tid inom yrket. Lärare som arbetat 
kortare tid anser sig vara bättre på IT än vad lärare som arbetat längre inom skolan gör. Ungefär 
84 procent av lärarna som undervisat i tio år eller mindre anser sig ha mycket goda kompetenser 
inom IT medan motsvarande siffra för lärare som arbetat tio år eller mer är 58 procent 
(Skolverket 2016 s. 67). Av rapporten framgår vidare att fyra av tio lärare i grundskolan anser 
att IT i skolan är ett bra och betydelsefullt pedagogiskt verktyg. När det gäller lärare i 
grundskolans yngre år, är de allmänt mest positiva till IT i skolan och de har ofta god IT-
kompetens.  
 
3.2. Skolans digitalisering 
 
Syftet med Martin Tallvids avhandling 1:1 i klassrummet- analyser av en pedagogisk praktik i 
förändring, är att få ökad kunskap om olika konsekvenser som följer av skolans digitalisering. 
Tallvid (2015, ss. 36–37) menar att lärarnas användningsområden för datorer i skolan mest 
handlar om planering och olika administrativa sysslor samt att eleverna använder datorn i 
undervisningen mest till att göra sökningar på internet och fylla i arbetsblad.  

Begreppet ”en-till-en” innebär en dator till varje elev i skolsammanhang och kan enligt Tallvid 
(2015, s. 33) liknas vid termen digitalisering. En-till-en innefattar mycket av den teknik och 
verksamhet som förväntas finnas i en modern skolas utformning. Fleischer (2013, s. 4) skriver 
i sin avhandling En elev – en dator , som handlar om kunskapsbildningens kvalitet och villkor 
i den datoriserade skolan, att sättet som datorer används på i skolan hänger ihop med de 
förmågor och kunskaper lärarna har erhållit inom området. En-till-en inom skolan innebär en 
personlig dator som är uppkopplad mot internet, men även användningen av surfplattor kan ses 
som en-till-en-undervisning enligt Fleischer (2013, s. 33). I Sverige startade en-till-en på allvar 
i och med Falkenbergprojektet 2007, då två grundskolor utrustades med datorer till lärare och 
elever med målet att öka elevernas och lärarnas lust och motivation till att lära (Fleischer 2013, 
s. 35). Av de utvärderingar som gjordes av satsningarna på en-till-en i Falkenberg kunde det 
urskiljas en i huvudsak positiv upplevelse av deras inverkan på skolarbetet. Både elever och 
lärare upplevde att de var nöjda och att arbetet i klassen hade förbättrats. Lärarna uppgav att 
deras sätt att planera undervisningen hade förändrats och eleverna uppgav att deras motivation 
för skolarbete hade ökat i och med införandet av en-till-en (Tallvid 2015, s. 46). I dag finns 
skolor som anammat en-till-en i de flesta kommuner.  



 
 

8 
 

Tallvid (2015, ss. 93–96) undersöker varför lärare är negativt inställda till att använda digitala 
verktyg, till exempel bärbara datorer, i undervisningen. De förklaringar han kunde urskilja var 
bland annat bristande teknisk kompetens hos lärarna, främst osäkerhet kring själva användandet 
av den tekniska utrustningen. Lärarna kände också osäkerhet kring om det skulle inträffa 
tekniska problem som de skulle ha svårt att på lösa på egen hand. Detta stämmer överens med 
vad Edvardsson, Godhe och Magnusson (2018, s. 19) skriver om i Digitalisering, literacy och 
multimodalitet då de menar att lärarna ofta lägger mer fokus på tekniken och mindre på den 
faktiska användningen av den eller vilket sammanhang den ska användas i och att det diskuteras 
mest kring elevernas användning av datorer i skolan när det handlar om skolans digitalisering.   
 
En slutsats som Tallvid drar av detta är att det behövs mer utvecklande arbete i skolan för att 
förändra lärarnas tekniska och pedagogiska arbetssätt så att de på ett mer naturligt sätt kan 
känna säkerhet i användandet av digital teknik. De pedagogiska konsekvenser som Tallvid 
identifierar handlar mycket om att lärare känner osäkerhet kring vilka nya arbetssätt som 
digitaliseringen medför i klassrummet, men också att lärare upplever att det är svårt att hitta 
passande arbetsmaterial till eleverna via bland annat internet (Tallvid 2015, ss. 93-96).  
 
3.3. Källkritiskt förhållningssätt  
 
Enligt Jämterud (2010, ss. 16–17) behöver lärarna ge eleverna uppgifter som är utmanande och 
kräver att de använder digitala verktyg, diskutera med eleverna om den digitala teknikens 
möjligheter och risker samt träna dem i ett kritiskt förhållningssätt. Limberg och Folkesson 
konstaterar i sin slutrapport av forskningsprojektet IDOL, informationssökning, didaktik och 
lärande, som studerade lärares erfarenheter och syn på undervisning i informationssökning, att 
lärarna tycker att källkritik är något viktigt som bör läras ut. Lärarna i studien definierade 
källkritik som att besitta kunskap om att kunna skilja på olika källor som pålitliga och opålitliga 
eller seriösa eller mindre seriösa. Lärarnas syn på undervisning om källkritik och hur elever ska 
lära sig bedömdes bero mycket på elevernas mognadsgrad, där lärare i de yngre åldrarna ofta 
uttryckte att eleverna kommer utveckla ett kritiskt synsätt av sig själva bara de blir tillräckligt 
gamla eller uppnå en viss mognad. Den uppfattningen betyder att lärare ofta inte arbetar med 
källkritik då de anser att eleverna inte är redo för det (Limberg & Folkesson 2006, ss. 64-65).  
Skolverket (2016, s. 82) anger i sin rapport att ungefär en fjärdedel av grundskolelärarna inte 
undervisar i källkritik över huvud taget.  
 
När lärare besitter digital kompetens kan de göra bedömningar av när och hur IT ska användas 
i skolan som pedagogiskt stöd i undervisningen. Användningen av digitala verktyg ska göras 
med medvetna val av innehåll och kontext. För att lyckas med att stärka elevernas digitala 
kompetens är det nödvändigt att lärarna själva besitter en väl utvecklad sådan. För att främja 
såväl elevernas som lärarnas digitala kompetens behöver undervisningen innehålla modern 
teknik och digitala lärarresurser (Edvardsson & Godhe & Magnusson 2018, ss.  27–28).  
 
Sammanfattningsvis finns en del undersökningar av lärares upplevda kompetens i att använda 
digitala verktyg i undervisningen och även av i vilken omfattning lärare undervisar i källkritik.  
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Innebörden av det för läroplanen relativt nya begreppet digital kompetens för lärarna har dock 
inte undersökts närmare. Av den tidigare forskning som gjorts avseende lärares digitala 
kunskaper kan slutsatsen dras att det finns en utbredd osäkerhet och upplevd kunskapsbrist hos 
lärarna. Många uttrycker att de känner sig dåligt rustade för den digitalisering som på kort tid 
kommit att genomsyra en väldigt stor del av elevernas och lärarnas vardag och att det finns ett 
behov av och längtan efter ytterligare kunskap på området så att den digitala tekniken kan 
integreras i undervisningen på ett naturligt och lustfyllt sätt. 

4. Teoriska utgångspunkter 
 
Den teoretiska utgångspunkten i denna studie är det sociokulturella perspektivet. Detta 
perspektiv är till för att läsaren ska få en förståelse för tolkningen av studiens resultat. Lärande 
inom det sociokulturella perspektivet sker i ett socialt sammanhang och i samspel med andra. 
Hur lärande sker kopplas ihop med hur digitala verktyg används i praktiken.  
 
4.1. Sociokulturellt perspektiv  

I undersökningen används det sociokulturella perspektivet för att visa hur lärande kring 
digitaliseringen skapas. Det sociokulturella perspektivet utgår från Lev Semenovich Vygotskijs 
tankar om utveckling, lärande och språk (Säljö 2014, s. 297). Just det talade språket har varit 
fundamentalt genom människans historia. Genom det talade språket, kommunikation, har 
människan byggt upp ett socialt minne som sedan ligger till grund för det fortsatta lärandet 
genom livet (Säljö 2015, s. 89). I denna undersökning används Säljö för att beskriva Vygotskji 
och dennes teorier kring lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. Anledningen är att minimera 
risken för missförstånd då de böcker som jag hittat är äldre översättningar och i vissa fall skrivna 
på originalspråk eller översatta från originalspråk till engelska.  

Enligt Säljö (2014, ss. 297–305) utgår det sociokulturella perspektivet från den sociala kontext 
människan befinner sig i. Säljö (2015 s. 91) menar att lärande sker i den sociokulturella 
traditionen bland annat genom att människan lär sig utveckla och använda olika redskap. Inom 
det sociokulturella perspektivet menas det att verktygen medierar våra handlingar, vilket 
betyder att de utgör instrument som människan använder och är beroende av. Dessa verktyg 
blir resurser så att människan kan utföra handlingar utanför sina biologiska begränsningar. För 
att agera i den verkliga världen är det viktigt att vara bevandrad och kunna använda specifika 
medierande redskap. Redskap beskrivs som ett nyckelbegrepp och en nyckelmetafor inom det 
sociokulturella perspektivet (Säljö 2015).  

I den närmaste utvecklingszonen, även kallad den proximala utvecklingszonen bygger lärande 
på att barn blir del av en gemenskap (Säljö 2015, s. 99). Enligt Vygotskijs teori är människan 
ständigt under utveckling och den förändring som hon gör, gör hon genom att ta till sig nya 
erfarenheter (Säljö 2015).  När vi kan något används det för att lära oss nya saker, det fungerar 
enligt Säljö som en plattform för vidare inlärning. I den närmaste utvecklingszonen finns saker 
som barnet kan själv, inom räckhåll, men barnet behöver fortfarande stöd från en vuxen för att 
kunna bygga vidare och utvecklas (Säljö 2015).  
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Appropriering är ett begrepp som inom det sociokulturella perspektivet betyder ta till sig, eller 
göra till sitt. Vid interaktion med andra människor möter barnet vuxna uttryck och beteenden 
som barnet sedan själv lär sig och efter hand tar över och gör till sina (Säljö 2015 s. 95). För att 
det ska bli möjligt att ta del av andras erfarenheter krävs det enligt Säljö att de blir synliga i den 
mänskliga kommunikationen. Det är dock inte bara genom språk som människan lär sig. 
Mänskligt lärande handlar också om fysiska redskap, artefakter som datorer, spel och olika 
verktyg (Säljö 2015, s. 97). Barnet är beroende av stöd och hjälp från vuxna eller andra kamrater 
som besitter andra kunskaper och som hjälper barnet att göra omvärlden greppbar (Säljö 2014, 
s. 304). Då lärandet i det sociokulturella perspektivet sker mellan människor, genom 
kommunikation och via olika redskap kopplat till den närmaste utvecklingszonen, kan det vara 
ett bra verktyg att använda för att tolka de olika lärarnas svar. 

5. Metod 
 
I detta stycke presenteras och motiveras hur val av metod gjorts utifrån studiens syfte. Stycket 
innehåller också en redogörelse för hur insamling och analys av information skett, hur urvalet 
gjort samt vilken teknik som valts för analys av resultatet. Avsnittet beskriver också studiens 
tillförlitlighet och giltighet.  
 
5.1. Insamling av data 
 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 uppfattar begreppet digital 
kompetens samt i vilken utsträckning lärarna använder digitala verktyg i undervisningen i So-
ämnena. Jag har därför valt att använda mig av både kvalitativa intervjuer och en webbenkät. 
Vid intervjuer ges respondenterna utrymme att tala och svara med egna ord och vid kvantitativa 
enkäter är det lättare att få in svar från många deltagare. Larsen (2009, s. 23) skriver att om man 
vill få en representativ överblick väljer man en kvantitativ metod, som till exempel en enkät, 
medan kvalitativa metoder är motiverade om man som forskare vill skaffa sig en helhetsbild av 
ett enskilt fenomen. Larsen (2009, s. 28) diskuterar fördelarna med metodtriangulering som 
innebär att man som forskare använder olika metoder i samma undersökning. Genom 
metodtriangulering menar Larsen (2009) att de svagheter en metod har vägs upp av den andra 
metodens fördelar. En kombination som Larsen (2009) nämner är att genomföra kvantitativa 
undersökningar som sedan ligger till grund för den efterföljande kvalitativa undersökningen. 
Detta för att skapa ett större djup i och nyansering av det insamlade materialet. 
 
5.2. Den kvalitativa Intervjun 
 
Beroende av vilka frågeställningar en studie utgår ifrån väljer man enligt Larsen (2009, s. 23) 
den metod som lämpar sig bäst. Larsen (2009, s. 27) lyfter fram några fördelar med den 
kvalitativa intervjun, bland annat att vid intervjuer blir bortfallet inte lika stort som vid en enkät 
som skickas ut, då någon sällan uteblir från en intervju. Vid en intervju är det också lättare, 
menar Larsen (2009), att ställa följdfrågor för att på så sätt få fördjupande svar. Respondenten 
kan tala friare och den som intervjuar kan be om förklaringar. Nackdelarna med en kvalitativ 
metod är enligt Larsen (2009) tidsaspekten.  
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Det tar mer tid i anspråk att behandla den data man har samlat in efteråt, vilket ofta blir ett 
omfattande material. Larsen (2009) diskuterar även intervjueffekten eller kontrolleffekten som 
en nackdel. Begreppet innebär att den som blir intervjuad inte alltid är sanningsenlig utan svarar 
på det sätt som hen tror att intervjuaren vill höra. Kavle och Brinkmann (2009, s. 194) skriver 
att vid kvalitativa intervjuer är det vanligaste sättet att registrera svaren från respondenterna att 
använda sig av en ljudbandspelare. Det ger intervjuaren stor frihet att koncentrera sig på ämnet 
och dynamiken i intervjun och intervjuaren kan sedan återvända och lyssna flera gånger vid 
senare sammanställning. 
 
5.3. Den kvantitativa enkäten 
 
När man som forskare vill ha reda på hur frekvent eller vanligt förekommande ett fenomen är, 
kan det vara lämpligt att använda en enkät som redskap (Björkdahl Ordell 2007, ss. 84–85). 
Björkdahl Ordell (2007) diskuterar för- och nackdelar med att som forskare använda sig av 
enkäter. Författaren nämner att enkäter är något som de flesta människor har erfarenhet av och 
att de generellt inte upplevs så intressanta. Det är först efter att de kopplas ihop med 
undersökningens syfte som enkätfrågorna blir intressanta att svara på. Några styrkor som 
Björkdahl Ordell (2007) nämner är att det via enkäter är lätt att nå ut till ett stort antal människor 
på kort tid. Det är även ett lämpligt sätt när man vill undersöka vilka attityder människor har 
till olika företeelser. Nackdelen med att använda sig av enkät som metod är att undersökningen 
riskerar att bli snedvriden om det blir ett för stort bortfall och att det alltid måste göras en analys 
av bortfallet i varje undersökning (Björkdahl Ordell 2007, s. 89) 
 
5.4. Urval 
 
Kvalitativt urval 
 
Eftersom syftet med den här studien är att undersöka hur lärare inom So-ämnena ser på sin 
digitala kompetens och hur de använder digitala verktyg i undervisningen har jag använt mig 
av den så kallade snöbollsmetoden för de kvalitativa intervjuerna. Larsen (2009, s. 78) beskriver 
denna metod som att om forskaren tar kontakt med olika personer som denne tror har goda 
kunskaper inom det specifika ämnet kan de personerna även i sin tur tipsa om fler personer som 
de tror besitter kunskaper inom området för studien och är lämpliga för att delta. Jag tog kontakt 
med ett antal rektorer i kommunen, som jag trodde skulle ha möjlighet att tipsa om lärare som 
kunde vara med i studien och låta sig intervjuas. Jag riktade mitt urval till lärare i årskurs 1-3 i 
So-ämnena. Efter ungefär två veckor hade jag fått fyra respondenter att ställa upp och eftersom 
några av lärarna hade begränsat med tid lät jag dem få avgöra när och var dessa intervjuer skulle 
äga rum. 
 
Urvalet av lärare skedde med studiens syfte och frågeställningar som grund. Lärarna har olika 
lång tid i läraryrket och arbetar på olika skolor. Två av lärarna arbetar på en så kallad en-till-en 
skola och de andra två arbetar på en skola som inte tillämpar en-till-en. Lärare A har arbetat 
som lärare sedan 1996 med behörighet i låg- och mellanstadiet.  
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Lärare A arbetar även som förstelärare inom digitalisering vilket betyder att hen arbetar med 
övergripande frågor om skolans digitalisering och ska stötta övriga lärare i kommunen. Lärare 
B har arbetat som lärare sedan 1997 och är i likhet med Lärare A behörig i klasserna 1–6. Lärare 
B arbetade tidigare som förstelärare inom digitalisering.  
 
Lärare C har arbetat som lärare sedan 2016 och arbetar med årskurs 1–3. Lärare D har arbetat 
som lärare sedan 2003, även hon i årskurs 1–3. 
  
Kvantitativt urval 
 
För att få svar på den kvantitativa undersökningen utarbetades en enkät med hjälp av Google 
formulär som sedan låg till grund för en webbundersökning. Undersökningen publicerades i en 
sluten grupp på sociala medier, där endast lärare i årskurs 1–3 som undervisade i So-ämnen var 
medlemmar och hade möjlighet att svara.  
 
Wenemark (2017, s. 215) nämner öppna webbundersökningar, något hon beskriver som 
frivillighetsurval, när hon diskuterar olika typer av urval. Öppna webbundersökningar är något 
som fått stor spridning via bland annat olika sociala medier. Vid webbundersökningar kan vem 
som helst välja att gå in och svara om de vill delta (Wenemark 2017).  
 
5.5. Analysmetod 

Undersökningen är en fenomenografisk studie av fenomenet digital kompetens. Enligt 
Kihlstöm (2007, ss. 157–158) är fenomenografi en kvalitativ forskningsansats vars huvudsyfte 
är att få en uppfattning om hur olika människor uppfattar olika aspekter av sin omvärld. Dessa 
uppfattningar är individuella och därför olika för olika människor och beskrivs som andra 
ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv menar Kihlström (2007) är när omvärlden 
diskuteras som den är, inte hur den ter sig. Kihlström (2007) diskuterar att syftet med en 
fenomenografisk studie är att finna variation och systematisera människors erfarenheter av 
olika fenomen. Erfarenheterna kan vara grundade i människors teoretiska kunskap såväl som i 
praktiskt handlande. Uppfattningen, menar Kihlström (2007, s. 157), ses alltid som en relation 
mellan individen och omvärlden. Man ser saker på ett visst sätt och en fråga kan få många svar 
beroende på respondenternas vitt skilda erfarenheter och kunskaper.  

Genom att använda det fenomenografiska perspektivet kommer lärarnas olika uppfattningar om 
begreppet digital kompetens att synliggöras. Den fenomenografiska ansatsen i undersökningen 
syftar till att beskriva hur begreppet digital kompetens framstår för de inblandande 
respondenterna och inte hur något egentligen är eller förhåller sig. Det är en empirisk 
beskrivning av olika uppfattningar om omvärlden. Dimenäs (2007, s. 59) menar att en empirisk 
undersökning är grundad på erfarenheter från verkligheten. Intervjuerna ligger sedan till grund 
för undersökningen.   
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5.6. Etiska aspekter 

Forskningsetik handlar om forskningens etiska aspekter och berör såväl själva forskningen som 
de potentiella konsekvenser som kan uppstå till följd av den (Helgesson 2015, s. 20). 
Individskyddskravet vid forskning kan enligt Stukát (2011, s. 139) sammanställas i fyra 
grundläggande krav. Med Informationskravet menas att alla som deltar i studien ska informeras 
om studiens syfte, att det är frivilligt att delta och att det går att avbryta sin medverkan när som 
helst. Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv har rätt att bestämma om, hur länge och på 
vilka villkor hen vill medverka. Konfidentialitetskravet betyder att alla uppgifter behandlas 
konfidentiellt och att privat data inte kommer att redovisas. Nyttjandekravet innebär att all den 
information som samlas in endast ska användas i vetenskapliga syften (Stukát 2011, ss. 139–
140).  

De berörda lärare som deltar i den här undersökningen kommer samtliga bli informerade om 
dessa grundläggande krav innan de medverkar. 

5.7. Validitet och reliabilitet 
 
Reliabilitet innebär i forskningssammanhang tillförlitlighet, hur pålitlig en undersökning är. 
Kihlström (2009, s. 164) menar att reliabiliteten innebär att flera forskare skulle komma fram 
till samma slutresultat med samma metod som studien. Validitet innebär enligt Larsen (2009, 
s. 41) relevans och giltighet, att det som ska undersökas verkligen blir undersökt. Hög 
reliabilitet kan uppnås i undersökningar genom att göra ett frågeformulär med tydliga 
svarskategorier som är exakta. Man ska som forskare undvika kategorier som ”sällan” eller 
”ofta” (Larsen 2009). Det är ofta hög validitet i kvalitativa undersökningar då det många gånger 
framkommer flera förklaringssätt under intervjuer (Larsen, s. 80). Nackdelen är att reliabiliteten 
hotas när alla svarar olika. Hög reliabilitet säkerställs genom att hålla ordning på allt material. 
Validitet och reliabilitet blir bättre genom att använda sig av olika metoder kombinerat, så 
kallad metodtriangulering (Larsen 2009, s. 28).  
 
5.8. Genomförande 
 
Den kvalitativa intervjun 
 
Intervjuerna ägde rum på skolorna där de deltagande lärarna arbetar och i nära anslutning till 
dessa. Innan de valde att gå med på intervjun informerades de om de forskningsetiska 
principerna som Stukát (2011, ss. 139–140) redogör för. 
 
Intervjun inleddes med en orientering som enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 144) innebär 
att den som intervjuar kort inleder med att berätta om intervjuns syfte och att det kommer 
användas en bandspelare för att spela in samtalet. De första minuterna av en intervju är 
avgörande för hur det kommer att gå. Det kan för personer som aldrig mötts vara svårt att tala 
fritt så det är viktigt att som intervjuare skapa en god kontakt med personen som ska bli 
intervjuad. 
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Detta kan göras genom att intervjuaren visar intresse, lyssnar uppmärksamt och visar respekt 
(Kvale & Brinkmann 2009). Jag förklarade de forskningsetiska riktlinjerna för 
intervjupersonerna och de fick läsa informationsbrevet innan vi började.   
 
Intervjuerna skedde i gruppsamtal med två lärare i varje grupp. Detta gjordes för att det var 
svårt att få till enskilda intervjuer då lärarna hade svårt att finna tid för enskilda samtal. Detta 
var även anledningen till att lärarna fick föreslå tid och plats. Samtliga intervjuer genomfördes 
på lärarnas arbetsplatser eller bibliotek.  
 
Intervjuerna spelades in med både en smartphone med inspelningsfunktion och en diktafon. 
Detta för att minimera risken för teknikstrul om någonting skulle sluta fungera eller liknande. 
Efter intervjuerna transkriberades de sedan till text och när det hade skett började analysen av 
data.  
 
Intervjuerna var semistrukturerade och utgick från en förarbetad intervjumall med studiens 
forskningsfrågor som grund.  
 
Den kvantitativa enkäten  
 
Innan intervjuerna ägde rum genomfördes en kvantitativ enkät tänkt att ligga till grund för 
intervjuerna. Genom att använda flera metoder, så kallad metodtriangulering, menar Larsen 
(2009, s. 28) att för- och nackdelar vägs mot varandra för att ge en djupare förståelse för 
studiens syfte.  
 
Enkäten skapades med hjälp av Google formulär och publicerades en torsdag på Facebook i en 
sluten grupp där endast F-3 lärare är med och kan svara. Gruppen har 52 medlemmar och 
enkäten låg ute i en vecka innan den avslutades. Enkätens frågor skapades i samråd med min 
handledare och innehöll sju frågor kring digital kompetens, ålder, erfarenhet och arbete med 
digitala verktyg. Det var ett effektfullt och enkelt sätt att nå ut till många potentiella 
respondenter på kort tid och genererade många svar.       
 
Semistrukturerad intervju 
 
Vid kvalitativa metoder, som intervjuer, är det vanligt att forskaren använder sig av så kallade 
semistrukturerade intervjuer. Vid den typen av intervjuer utgår forskaren från olika 
frågeområden, teman, snarare än mer exakta frågor. Detta gör att respondenten ofta diskuterar 
mer och på så sätt får intervjuaren utförligare svar, vilket är syftet med metoden. Det är viktigt 
att som intervjuare ställa öppna frågor och uppmuntra den som blir intervjuad genom att ställa 
uppföljningsfrågor (Bryman, 2008, s. 415).   
 
För att få svar på undersökningens frågeställningar använde jag mig av intervjuer. Detta för att 
få en djupare förståelse för de intervjuandes tankar kring begreppet digital kompetens. Den 
kvalitativa undersökningsmetoden med intervjuer kan enligt Larsen (2009, s. 83) vara mer eller 
mindre strukturerad.  
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Vid användandet av halvstrukturerade intervjuer utgår intervjuaren från ett frågeformulär med 
ett antal förbestämda frågor som det kan ställas följdfrågor utifrån. Det görs för att få en djupare 
förståelse för respondentens svar.  
 
Vid mina intervjuer använde jag en intervjuguide med de olika områden som jag ville att 
diskussionen skulle handla om, nämligen begreppen digital kompetens, digitala verktyg och 
källkritik.  
 
5.9. Dataanalys  
 
Som analysmetod av det insamlade materialet har jag använt mig av en tematisk analys, vilket 
enligt Bryman (2008, s. 528) är ett av de vanligaste angreppsätten vid kvalitativ analys. Vid 
tematisk analys är syftet att söka efter och försöka finna teman. Bryman (2008, s. 529) talar 
vidare om framework, ett tillvägagångssätt där forskaren strukturerar upp de funna temana i 
materialet i en matris, som i den här studien rör de transkriberade intervjuerna. Forskare bör 
vara uppmärksamma på repetitioner, ämnen som återkommer flera gånger, vilket är ett av de 
vanligaste sätten att identifiera teman i texterna. Bryman (2008) skriver vidare att det även finns 
andra sätt att identifiera teman, bland annat likheter och skillnader, övergångar och metaforer.  
 
I den här tematiska analysen har jag sökt i de transkriberade texterna efter återkommande teman 
och andra kopplingar som är relaterade till de frågeställningar som studien utgår ifrån. Jag har 
försökt att vara uppmärksam på repetitioner, återkommande teman, likheter och skillnader samt 
hur de olika temana diskuteras på olika sätt och på så sätt skiljer sig från varandra.   
 
Efter transkriberingen av intervjuerna började jag kategorisera materialet som jag sorterade in 
i olika spalter med de olika lärarnas transkriberade intervjuer som underlag. Det jag tittade efter 
utgick från fyra olika rubriker: digital kompetens, digitala verktyg, fortbildning och källkritik. 
Jag använde mig av Excel för att skapa rutor för olika kategorier som jag sedan antecknade i 
och kunde gå tillbaka till när jag behövde.   

6. Resultat 
 
I resultatdelen kommer det insamlade datamaterialet från enkäten och intervjuerna att 
presenteras. Resultaten kommer sedan att diskuteras närmare i avsnittet resultatdiskussion.  
 
6.1. Resultat från webbenkäten  
 
Jag fick in 43 besvarande enkäter. Av resultatet framgår att merparten av de som svarade på 
enkäten var mellan 41–50 år gamla, totalt 19 stycken. Den näst största gruppen som svarade 
hade en ålder på 50 år eller äldre, totalt nio stycken. De som svarade att de var mellan 31–40 år 
var 8 stycken och slutligen var de som var mellan 20–30 år sju stycken. 
 
Den största åldersgruppen bland respondenterna hade arbetat mer än tio år som lärare, 20 
stycken. De som hade arbetat mellan sex och tio år bestod av tio stycken och de med kortast tid 
i yrket, noll till fem år var 13 stycken.   
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Figur 2 
 
 
Av de lärare som svarade på enkäten arbetar de flesta inte på en skola som tillämpar en-till-en, 
30 stycken. Resterande, 13 stycken arbetar på en skola som tillämpar en-till-en.   
 

 
Figur 3 
 
 
 
När det kom till frågan om användning av digitala verktyg i undervisningen svarade en 
majoritet, 26 stycken, av de tillfrågade lärarna att de använder digitala verktyg i undervisningen 
varje vecka. 14 lärare använder det varje lektion och tre stycken använder det sällan. Ingen av 
de tillfrågade svarade att de aldrig använder digitala verktyg i undervisningen.  
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Figur 4 
 
 
 
 
När det gäller fortbildning anser 15 lärare att de inte fått någon fortbildning alls, medan 15 
stycken anser sig har fått fortbildning men önskar sig mer. 13 stycken anser sig ha fått 
fortbildning som de är nöjda med.  

 
Figur 5 
 
 
 
När det gäller källkritik i undervisningen svarade 26 stycken att de arbetar med det när det 
behövs. Åtta stycken arbetar ofta med källkritik medan sju stycken sällan gör det. Två lärare 
svarar att de aldrig arbetar med källkritik i undervisningen.  
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Figur 6 
 
 
 
 
 
29 lärare av de som svarade anser att de har den digitala kompetens som krävs för att kunna 
bedriva sitt arbete som lärare. 14 stycken anser det inte.  
 

 
Figur 7 
 
 
Vid en närmare analys av resultaten från enkäten visade det sig att de flesta av lärarna anser att 
de har den digitala kompetens som är nödvändig för att bedriva sitt arbete som lärare. Av de 
lärare som arbetar på en en-till-en-skola svarade nio av 13 ja på frågan. Av övriga lärare ansåg 
20 av 26 att de hade den digitala kompetens som krävs för deras arbete, alltså ca 30 procent för 
båda grupperna.   
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Resultaten visar också att av de totalt 43 respondenterna är åtta stycken mellan 20 och 30 år 
gamla och av dem anser sig 62,5 procent ha tillräcklig digital kompetens för att bedriva sitt 
arbete. 
 
De lärare som är mellan 31 och 40 bestod av sju stycken respondenter och där ansåg sig  
71,4 procent ha tillräcklig digital kompetens medan 28,6 procent inte ansåg sig ha det.  
 
Gruppen med lärare mellan 41 och 50 år hade 19 respondenter och där svarade 63,2 procent att 
de besitter tillräcklig digital kompetens för sitt arbete medan 36,8 procent inte ansåg sig göra 
det.  
 
I ålderskategorin 50+ nio svarade 77,8 procent av de nio svarande att de har tillräcklig digital 
kompetens medan 22,2 procent ansåg att de inte har det.  
 
6.2. Resultat från gruppintervjuerna 
  
De fyra deltagande lärarna i de intervjuer som genomfördes har en varierande ålder och 
erfarenhet av läraryrket. Lärare A har arbetat som behörig lärare i 23 år och är en av två 
förstelärare inom digitalisering i kommunen där hen är verksam. Lärare B har också en lång 
bakgrund som lärare med 22 år i yrket. Båda arbetar i samma kommun med elever i årskurs ett 
till tre. I den kommun där de båda lärarna arbetar tillämpar de en-till-en och har som mål att 
arbeta så mycket som möjligt med datorer i undervisningen i alla årskurser.  
 
De andra två lärarna, C och D arbetar i en annan kommun där de inte tillämpar en till en. De 
arbetar på samma skola och har inte lika lång erfarenhet som lärare A och B. Lärare C har 
arbetat som lärare i tre år och lärare D har arbetat som lärare i 16 år.  
 
Digital kompetens  
 
Vi började intervjun med att diskutera en-till-en och vad det innebär. Därefter kom vi in på 
digitaliseringen av skolan och den teknik som används, eller ska användas i undervisningen. 
Båda lärarna A och B gav uttryck för en tydlig uppfattning om vad digital kompetens innebär 
för dagens lärare och de definierade begreppet likvärdigt. Begreppet digital kompetens handlar 
enligt lärarna dels om hur olika digitala verktyg faktiskt fungerar, dels om vilket syfte de fyller. 
Det gäller enlig lärarna att förstå nyttan med olika digitala verktyg för olika ändamål. Lärarna 
var alla medvetna om de ändringar som gjorts i läroplanen och som innebär att eleverna ska 
utveckla sin digitala kompetens.   
 
Lärare B har samma sätt att se på digital kompetens som lärare A och säger:  

 
Just att veta alltså, digital kompetens är att veta när, dels förstå hur verktygen fungerar, dom som 
finns men sen handlar det mycket om när. När man ska använda dom, när fyller dom en funktion? 
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Lärare A säger: 
 

Man ska förstå de olika verktygen som används men man ska även se nyttan med att använda ett 
digitalt verktyg. 

 
 
I intervjun med de två lärarna C och D framkom en bild av begreppet digital kompetens som 
mer eller mindre likställt med användandet av datorer i undervisningen. Det faktum att lärarna 
använder datorer i undervisningen menade lärarna innebär att de har digital kompetens.    
 
Lärare D säger: 
 

För mig är digital kompetens att jag använder datorn som ett skrivverktyg, en skrivmaskin, att de 
skriver texter.  
 

 
Lärare D beskriver att användandet av datorer jämställs med digital kompetens. Lärare C 
diskuterar också begreppet digital kompetens utifrån användandet av datorer i 
undervisningen, beskriver vad de faktiskt använder datorerna till och identifierar också brister 
kopplat till datorer och So-ämnena: 
 

Nä men vi har ju datorn en gång i veckan ungefär och då är det ju word och skriva på det men 
också till exempel Bingel där man gör uppgifter som hör till våra läromedel i matte och svenska 
och engelska, vad jag vet så finns det inte i So-ämnena. 
 

Både Lärare C och D diskuterar digital kompetens utifrån den faktiska användningen av 
datorer i undervisningen och nämner också att de använder datorerna en gång i veckan. De 
nämner inte bristen på användningen av digitala verktyg i So-undervisningen utan diskuterar 
mer generellt kring skolans alla ämnen.  
 
Arbete med digitala verktyg 
 
Under intervjuerna kring digital kompetens kom lärarna in på digitala verktyg och hur de 
arbetar med det. Det framkom då att det inte bara handlade om datorer, utan om flera medier 
som tillsammans skapar en helhetsbild i skolan generellt. I So-ämnena arbetas det lite med 
digitala verktyg i de lägre åldrarna på grund av att de inte har så mycket lektionstid per vecka 
enligt de deltagande lärarna. Arbete med digitala verktyg och teknikstrul var också något som 
vissa av lärarna kom in på under intervju. 
 
Lärare A diskuterar följande: 
 

Koppla in fler media så att säga, man kan se bilden man kan höra ljudet man kan se rörliga bilder 
inte bara stå och prata om ett visst begrepp eller ett visst ämne eller bara läsa utan man kan få in 
fler, input i flera sinnen liksom. 

 
Lärare B är inne på samma linje som lärare A när det gäller att koppla in flera olika medier i 
So-undervisningen för att kunna knyta ihop synen på världen: 
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Digitala läromedel, liksom att vi nyttjar dom men sen också att tänka på barnen, ungdomarna, 
vilken ålder det nu är få dom att förstå att de är en del av någonting mer, eh att knyta ihop världen 
att vi kan liksom du tänker på So ämnena vi kan med de digitala hjälpmedlen se hur det ser ut just 
nu i en annan världsdel till exempel, inte bara läser om ett annat klimat utan man kan besöka nån 
som är i det här klimatet just nu eh, med hjälp av tekniken, skypa till exempel. Då blir det ju 
liksom någonting mer, det kommer närmare anser jag än att bara läsa i en traditionell bok. 
 
 

Under diskussionen med Lärare C och D framkommer det en något annan bild där lärare C 
ger exempel på konkreta arbetssätt. 
 
Lärare C diskuterar användningen av digitala verktyg i undervisningen och elevernas 
kunskapsnivå: 
 

Vi kan till exempel ha forskat om räven, då ska alla skriva en faktatext sedan om räven. Då ska de 
kunna gå in och skriva en text och kanske infoga en bild och skriva ut den. En kompis ska även 
läsa igenom det och så för att ge tips. Sedan tittar jag på den sedan kanske de redovisar för klassen 
och de kan ju vara en faktatext eller saga eller brev också, olika texttyper. Eller vad man ska säga.  
 
 

På frågan om eleverna kan mycket om de digitala verktygen när de kommer till skolan svarar 
Lärare D kort: 
 

Mycket mer än oss tycker jag, i alla fall för mig.  
 
 
Lärare D antyder att hon tycker att eleverna kan mycket om de digitala verktygen, oftast mer 
än hon. Lärare A är mer inne på att eleverna kan en del men att det finns mycket som de 
måste träna på.  
 
Lärare A diskuterar också kring elevernas kunskapsnivå: 

 
 
Det är väldigt olika, vissa barn kan hantera spel och starta och börja, öppna appar och sådana 
saker. Men sen, hur sparar jag, var sparar jag dokument och var spara jag arbeten när man jobbar 
inom skolan? Det gäller det att träna på saker som det, hur man sparar. Det är ju olika verktyg som 
man jobbar med och olika plattformar, system. Det är något som barnen är ovana med.   
 

Efter diskussionerna kring elevernas kunskapsnivåer i användandet av digitala verktyg 
kom lärare C och D in på nackdelar och teknikstrul med användandet av digitala 
verktyg i undervisningen. 
 
Lärare C och D diskuterar också de nackdelar som uppkommer vid användningen av digitala 
verktyg i undervisningen och nämner: 
 
 

Lärare C: En stor nackdel är ju för det första att det gå åt mycket tid till de kringliggande sakerna. 
Det ska hämtas datavagnar och fixas, hjälpa till med inloggning (D:ladda) ja ladda, nätverk. Jag 
tycker att det tar mycket tid i anspråk. Lärare D: och rätt ofta hakar det upp sig när man ska skriva 
ut, vi har olika skrivare. Slutar det på 77 då är det biblioteket till exempel och ibland är den borta 
och då får de springa runt och leta på andra ställen. Just som du säger, det här kringjobbet tar 
mycket tid. 
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Fortbildning 
 
Under intervjuerna diskuterade vi kring lärarnas fortbildning och även bristen på adekvat 
fortbildning när det gäller digitalisering. Samtliga lärare lyfte fram att inte fått någon adekvat 
fortbildning om digitala verktyg generellt. Lärarna A och B är tydligt inne på att det till sist 
kommer att handla om vilket eget intresse läraren har kring dessa frågor. Lärarna C och D 
nämner också att det är viktigt att ha ett eget intresse för frågorna.  
 
Lärare A och B beskriver att det mest handlar om eget intresse och nyfikenhet och att det är så 
de lär sig:  
 

A: Alltså det vi kan och den kunskap vi har är ju självlärd, eget intresse, man är på sociala medier 
som Facebookgrupper och så vidare. Där man har kontakt med andra, likasinnade. Som kan 
samma sak om vi tar det här med digitala verktyg. Vi är nyfikna! Vi lär oss för att vi vill. B: nä 
kurser finns inte eller fortbildning. A: det är trial and error. Vi har idéer, det här verktyget kan ju 
hjälpa mig att göra så och då provar man. Eller att man blir inspirerad av andra. Det finns ju 
nätverksgrupper för pedagoger på bland annat Google Microsoft för de som använder deras 
verktyg i skolan. A: Det är ju ett kontaktsökande som är sin egen fortbildning. 

 
Lärare C och D beskriver förutom bristen på fortbildning också det egna intresset som 
faktorer vid arbete med digitala verktyg: 
 

Lärare D: Det enda vi har fått som fortbildning det är att dom har sagt är att om vi kan ha en 
representant på mellan- och lågstadiet på varje skola så har dom fått gå kurser. Då blir det ju så att 
de som är duktiga och intresserade hoppar på det. 
 
Lärare D: Men vi hade en studiedag i hela rektorsområdet och då fanns det tre olika stationer, eller 
om det var fyra, en var IKT tror jag lite sådär. Några förstelärare i det visade för oss inom SO då 
till exempel Quest-nånting med roliga tipsfrågor om Europas huvudstäder. Som man kunde göra 
och tävla med sig själv med fyra alternativ då skulle man ju kunna sitta tillsammans med 
förutsättningen att man hade det och barnen visste hur man gjorde det och vi fick ju det visa nån 
timme sådär. Då kan det ju vara så att man blev inspirerad och går ut och gör det hemma men den 
andra kanske inte blev det, vilket gör att det blir vilket engagemang man har.  

 
Lärare C: när dom här representanterna har varit på utbildning då har ju dom berättat om det en 
gång på ett APT för alla och sen är det ju ändå så att jag vill testa dagen efteråt för att jag blev 
intresserad, ja då kan jag göra det men om inte någon annan blev intresserad ja då behöver inte den 
testa.  

 
Arbete med källkritik 
 
När det gäller arbete med källkritik i undervisningen hade samtliga lärare samma inställning. 
Samtliga anser att det är viktigt och att det är något som tas upp regelbundet i klassrummen. 
Lärarna diskuterar att det är viktigt och att det är något som ständigt är närvarande när de arbetar 
med undervisning generellt, inte specifikt i So-ämnena. 
 
Lärare A diskuterar kring arbete med källkritik och ser det som ett förhållningssätt:  
 

Jag anser att det blir ett förhållningssätt hur man ser på det som händer. Hur man diskuterar med 
barnen för att få dom att förstå och lära sig vad som gäller. Det är viktigt tycker jag, i alla åldrar. 
Men det ser väldigt olika ut på skolorna, vilket vi har märkt i kommunen 
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Lärare B är tydlig med att dagens lärare inte har något val när det kommer till att arbeta med 
källkritik:  
 

Vi har inget val, vi kan ju inte välja att inte välja det, det är bara att titta på hur samhället ser ut. 
 
 
Sen arbete med källkritik finns det ju väldigt mycket som är anpassat till, bland annat här i 
kommunen på en skola med nätsmarta. Där dom har arbetet fram ett material som finns att jobba 
med både 1-3 och 4-6:or.   
 

Även lärare C och D anser att det är något som är viktigt och något som det regelbundet 
arbetas med ofta utifrån elevernas funderingar. 
 
Lärare C:  
 

Vi brukar komma in på det mest, vi kan ta masken, jag säger ja men jag är osäker och då är det ju 
alltid nån som ropar googla. Då pratar vi om vad det är för sida och så, det finns ju med oss hela 
tiden och vi använder det så. Det finns ju ingen utarbetad plan eller nåt. Vi diskuterar när det 
behövs. 

 
Lärare D: 
 

ja det gör vi ibland, inte jämt. Man kommer ju in på det då och då. Vi har ju nyhetsläxa, där 
eleverna har med sig en artikel som vi pratar om, vad fick du den ifrån, för nu är det ju många som 
inte har papperstidningar. 
Eleverna säger att man kan gå in på nätet för där finns det tidningar också, då brukar vi diskutera 
vem som har skrivit artikeln, eller en bok. Eller om man har en bok om andra världskriget, när är 
den tryckt? 
 
Vi har också kommit in på det när vi har pratat om stopp min kropp och sociala medier, när man 
chattar med nån vet man att det är den personen som den utger sig för att vara? Såna grejer har vi 
pratat om. Man måste vara uppmärksam på sådant.  

 
 

6.3. Sammanfattning gruppintervjuer 
 
För att sammanfatta intervjuerna med lärarna utifrån undersökningens syfte och 
frågeställningar så framgår det att digital kompetens är något som förknippas med arbete med 
digitala verktyg. De lärare som arbetar i en skola som tillämpar en-till-en, menar att det dock 
inte bara handlar om arbetet med digitala verktyg utan att lärare också måste förstå varför de 
digitala verktygen används och se nyttan med dem. När det gäller arbete med de digitala 
verktygen i undervisningen diskuteras de ur ett mer generellt synsätt och inte ur So-ämnena 
specifikt. Detta beror enligt lärarna på att de inte har mer än en lektion per vecka So-
undervisning. Även bristen på fungerande enheter och allmänt strul är något som nämns som 
faktorer vid användningen av de digitala verktygen. Fortbildning är något som lärarna 
diskuterar och där det främst är bristen på fortbildning som nämns av de lärare som arbetar vid 
skolan som inte tillämpar en-till-en. De lärare som arbetar på en-till-en-skolan tar också upp 
bristen på fortbildning men menar att det är det egna intresset som styr i vilken utsträckning 
man är villig att uppnå kunskap inom området. Källkritik är samtliga lärare överens om att det 
är en viktig del i den digitala kompetensen och att de arbetar med källkritik när det känns 
aktuellt eller de bedömer att det behövs.   
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6.4. Analys av resultatet ur ett sociokulturellt perspektiv 
 
Denna studie har sin teoretiska utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. I följande 
avsnitt tolkas resultatet från empirin utifrån det sociokulturella perspektivet.  
 
Lärande sker enligt det sociokulturella perspektivet inte med begränsning i människans 
biologiska förmågor, utan också med hjälp av verktyg som medierar våra handlingar och hjälper 
människan att förstå sin omvärld (Säljö 2015 s. 91). Av intervjuerna med lärarna framkom att 
de använder såväl det talade språket som olika digitala verktyg, främst datorer, eller laptops, 
som medierande redskap. En lärare uttryckte exempelvis att en användning av Skype i 
undervisningen kan hjälpa till att skapa förståelse för omvärlden. Man kan genom att besöka 
någon via Skype visa bättre på hur det är på en annan plats än bara läsa om det i en bok.  
 
Enligt Vygotskijs teori är det talade språket fundamentalt för att människan ska skapa förståelse 
för sin omvärld, men också för hur de olika redskapen, datorerna, kan användas, och utgöra 
instrument för att agera i den verkliga världen (Säljö 2015). Samtliga lärare lyfte under 
intervjuerna fram hur de arbetar med datorer och samtalade om till exempel källkritik och dess 
betydelse. Lärarna utgick ofta från barnens egen nyfikenhet och frågor om hur man kan hitta 
information på nätet från olika webbplatser. Två av lärarna berättade att de samtalar med 
eleverna utifrån vad som händer på sociala medier och vilket förhållningssätt man ska ha som 
användare av internet.  
Det talade språket blir då det medierande redskapet i kommunikationen med eleverna i arbetet 
med källkritik. Genom att diskutera med alla elever i klassen skapas kunskaper mellan eleverna 
och inte bara mellan eleven och läraren då samtliga som deltar får diskutera med varandra och 
på så sätt också lära sig av varandra.  
 
Säljö (2015, s. 99) utgår från Vygotskijs tankar om den närmaste utvecklingszonen och menar 
att barn lär sig i en social gemenskap och genom att ta till sig nya erfarenheter. Dessa nya 
erfarenheter ska fungera som en plattform för ny kunskap och läraren ska stötta eleverna så att 
de kan bygga vidare från det som barnet kan själv. Detta är kärnan i vad som Vygotskji kallar 
den proximala utvecklingszonen. Det som barnet klarar av med hjälp av läraren, kommer det 
senare kunna klara av själv.  
 
En av lärarna i intervjun betonade att de diskuterar med eleverna om betydelsen av digitala 
verktyg för att skapa en förståelse för hur det ser ut i andra världsdelar och länder. Detta för att 
skapa ett större sammanhang och få barnen att känna sig som en del av något större och att lära 
sig att använda flera olika sinnen. Under intervjuerna framkom också brister i elevernas 
medievana vilket uttrycktes som att de inte kan så mycket när de kommer till skolan. I skolan 
får de utveckla sina färdigheter tillsammans med andra för att senare bygga vidare på dessa 
kunskaper vid senare tillfällen och med stigande ålder. Genom att ge träning i sådant som 
eleverna själva inte kommer i kontakt med i vardagen fungerar skolan som en källa till kunskap 
för eleverna och de kommer närmare saker som ligger utanför deras egna kunskaper och 
erfarenheter. Några lärare diskuterade även att eleverna lär sig av varandra när de läser 
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varandras texter. Den stöttning de får av sina kamrater gör att eleverna utvecklas och får andra 
erfarenheter än bara sina egna. 
 
Resultaten från enkäten visar att tre av de lärare som deltog sällan arbetar med digitala verktyg 
i undervisningen. Det betyder att chansen för deras elever att få nya erfarenheter och att lära sig 
nya saker minskar, särskilt om eleverna inte själva har tillgång till datorer och läsplattor i det 
egna hemmet.  
  
Inom det sociokulturella perspektivet finns även begreppet appropriering som innebär att om 
ett barn ska kunna ta till sig ett för barnet nytt begrepp måste det nya begreppet bli synligt i den 
mänskliga kommunikationen (Säljö 2015, s. 97). Barns begreppsutveckling kan kopplas till den 
proximala utvecklingszonen, då de nya begreppen framförs och lyfts av läraren i dennes 
kommunikation. Men hjälp av en vuxen kan barnet göra begreppen till sina egna i den 
proximala utvecklingszonen. Det är dock inte enbart via kommunikation som det är möjligt för 
barnet att ta till sig nya begrepp. Mänskligt lärande handlar också om redskap och verktyg, och 
även där är barnet beroende av stöd från vuxna (Säljö 2014, s. 304). Samtliga lärare diskuterade 
under intervjun om vikten av källkritik och att det är viktigt att diskutera med eleverna om vad 
som gäller och hur de arbetar med olika material. Lärarna diskuterade även elevernas olika 
kunskapsnivåer och att det skiljer mycket mellan eleverna. Vissa kan hantera spel och öppna 
appar men de kan till exempel inte spara dokument.  
Hur detta fungerar i skolan och vilka olika verktyg och plattformar som finns är ofta nyheter 
för eleverna som de behöver lära sig och träna på. De nya begreppen blir då synliga för eleverna 
i kommunikationen och de utvecklas på så sätt med hjälp av lärarens kommunikation.  

7. Diskussion 
 
Diskussionsavsnittet består av två delar. I resultatdelen tolkas resultatet av studien med 
koppling till bakgrunden och den tidigare forskningen. Metodvalet diskuteras och utvärderas i 
metoddiskussionen. 
 
7.1. Resultatdiskussion 
 
Digital kompetens och digitala verktyg 
 
Ett av syftena med studien har varit att undersöka hur lärare i de yngre åren ser på begreppet 
digital kompetens. I skolans läroplan står det inte uttryckligen vad begreppet digital kompetens 
innebär, vilken betydelse det har. Den tidigare forskningen visar att det ett vitt och 
mångfacetterat begrepp som kan ha en rad olika betydelser. Digital kompetens omfattas av EU-
kommissionens lista över nyckelkompetenser av en rad olika saker, som praktisk användning 
och funktion samt vilken roll den har och vilka möjligheter den ger oss i vardagslivet.  
(Europaparlamentet, 2006).   
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De intervjuade lärarna var alla medvetna om den reviderade läroplanen och att begreppet digital 
kompetens nyligen lagts till. Lärarnas svar i intervjuerna stämmer överens med EU-
kommissionens definition av digital kompetens. Lärarna i intervjuerna definierade digital 
kompetens som förståelsen för hur de digitala verktygen fungerar rent praktiskt, men också 
förståelsen för vilken funktion de fyller i klassrummet.  
 
Av resultaten från enkäten framkom att merparten av lärarna ansåg sig ha tillräcklig digital 
kompetens för att utföra sitt arbete som lärare. Lärarnas ålder visade sig spela roll för om de 
ansåg sig besitta tillräcklig digital kompetens. Undersökningen visade att de äldsta lärarna, 
tillika de lärarna med flest år i yrket, ansåg sig besitta digital kompetens i högre utsträckning 
än de yngre lärarna procentuellt sett. I Skolverkets (2016, s. 67) rapport framkom att de lärare 
som anser sig ha mycket goda kompetenser inom IT ofta är yngre och har få år i yrket och att 
lärare med tio år eller mindre anser att de har mycket goda kunskaper.  
 
De lärare jag intervjuade hade varierande ålder och antal år i läraryrket. De två som var äldst 
diskuterade och definierade digital kompetens liknande medan de två yngre lärarna likställde 
digital kompetens med användningen av datorer i undervisningen. De två äldsta lärarna, tillika 
de lärare som hade flest år i yrket, var de som arbetade på en en-till-en-skola. Dessa lärare hade 
en liknande definition av begreppet digital kompetens, nämligen att det är ett brett begrepp med 
bred betydelse. Detta kan tolkas som att de lärarna, i och med att de arbetar på en en-till-en-
skola oftare och i större utsträckning arbetar med digitala verktyg i undervisningen.  
De vet att det krävs mer än att kunna skriva texter på datorn för att uppnå digital kompetens än 
de andra lärarna i undersökningen som inte arbetar i samma utsträckning och på samma sätt 
med datorer och andra digitala verktyg i undervisningen.   
 
Enkätsvaren i denna undersökning gav ett resultat som avviker från det i skolverkets rapport. 
Av de lärare som svarade på min enkät var de som arbetat längst som lärare mer säkra på sin 
egna digitala kompetens, medan de yngre lärarna i större utsträckning svarade att de inte hade 
nödvändig digital kompetens för att klara av sitt arbete som lärare. Det kan tyda på att de yngre 
lärarna har högre krav på vad en tillräcklig digital kompetens innebär och en större medvetenhet 
kring det vida begreppet och dess betydelse för dagens elever. 
 
 Svaren från intervjuerna indikerade också att de som hade fler år i yrket var mer säkra på sin 
egna digitala kompetens då de inte diskuterade användandet av digitala verktyg utifrån 
teknikstrul som de två lärarna som hade färre år i yrket gjorde. Det kan tolkas som att de besitter 
en större tillit till sin egna förmåga kring de digitala verktygen och därmed också digital 
kompetens.  
 
En övervägande del av de lärare som svarade på webbenkäten arbetade på skolor som inte 
tillämpar en-till-en. Någon närmare insyn i hur man arbetar med digital kompetens på dessa 
lärares skolor har inte undersökningen möjliggjort. Av de intervjuade lärarna, å andra sidan, 
arbetade de äldsta lärarna med flest år i yrket på en skola som tillämpade en-till-en och också 
hade ett samordnande ansvar för digitalisering i skolan i deras kommun. 
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 Detta kan förklara att intervjuernas resultat i fråga om ålder i relation till upplevd digital 
kompetens kom att avvika från skolverkets undersökning. Jag intervjuade också endast fyra 
lärare från två olika skolor, vilket är en liten urvalsgrupp. 
 
När det kommer till egen upplevd digital kompetens får ju naturligtvis definitionen av begreppet 
en stor betydelse. Av intervjuerna framkom att vissa lärare ansåg att digital kompetens innebar 
att kunna använda en dator, skapa dokument i word och spela pedagogiska spel, medan andra 
lärare hade en betydligt vidare definition av begreppet, där det också handlade om en djupare 
förståelse för vilken funktion de digitala verktygen fyller och vikten av att använda dem i 
undervisningen samt hur olika medier kan samspela med varandra. Vissa lärare kopplade också 
användningen av digitala verktyg till omvärldskunskap och beskrev hur eleverna med digital 
kompetens kan skapa sig en ökad förståelse för omvärlden. Edvardsson, Godhe och Magnusson 
(2018, ss.27-28) diskuterar lärares digitala kompetens och uttrycker att när lärare gör medvetna 
val i undervisningen, till exempel kring när och hur digitala verktyg ska användas i 
undervisningen, besitter de den digitala kompetensen nödvändig för att ge eleverna själva 
möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. 
 
När det kommer till lärarnas digitala kompetens jämfört med elevernas upplevde en av 
intervjupersonerna att eleverna kan mycket mer än lärarna. En annan diskuterade det djupare 
och menade att kanske kan eleverna använda appar och spela spel men de vet inte hur dokument 
sparas och kan inte skilja på olika plattformar till exempel. Det kan tolkas som att lärarna har 
olika uppfattningar om vad som krävs av eleverna i framtiden. Läraren som diskuterar utifrån 
att eleverna bara kan spela och öppna olika appar är möjligen mer medveten om att det krävs 
en bredare kunskap i framtiden för att klara av det vardagliga livet i en allt mer digitaliserad 
värld. Undersökningen från Statens medieråd, Småungar och medier visar också att det som 
barn använder datorn till mest är att spela spel samt se på TV och film (2017, s. 8).  
 
De två av de intervjuade lärarna som arbetar på den skola som inte tillämpar en-till-en diskuterar 
mer ingående olika problem med de digitala verktygen i form av allmänt strul med bokningar, 
inloggningar och utskrifter. Det kan tyda på att de känner sig mer osäkra på den egna digitala 
kompetensen och därför känner en större osäkerhet och irritation kring teknikstrul som inträffar 
vid hanteringen av de digitala verktygen. Detta fenomen kan kopplas till Willermarks (2018, s. 
36) teorier om att det ibland fokuseras mer på användningen av tekniken istället för att fokusera 
på att integrera tekniken i klassrummet på ett naturligt sätt. Även Tallvid (2015, ss. 93–96) 
diskuterar tekniska problem och kompetensen hos lärarna om det skulle inträffa problem som 
de inte skulle kunna lösa själva och diskuterar att då kan det bli så att lärarna väljer att inte 
använda tekniken i undervisningen, utan istället göra något annat. Utifrån vad som framkom 
under intervjuerna tolkar jag det som att de lärare som lyfte fram och lätt räknade upp olika 
problem med användandet av de digitala verktygen känner sig mer osäkra på sin egna digitala 
kompetens än de lärare som inte lyfte fram några negativa aspekter på arbetet med digitala 
verktyg. Lärarna på en-till-en-skolan verkade inte uppleva samma känsla av irritation och 
beskrev inte heller problem som de inte kan lösa direkt utan beskrev ett arbete utifrån ”trial and 
error” där de var nyfikna och provade sig fram kring hur de kunde använda digitala verktyg i 
undervisningen. 
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Fortbildning  
 
När det gäller fortbildning visade enkäten blandade resultat där 15 stycken lärare svarade att de 
inte har fått någon fortbildning alls när det gäller digitaliseringen av skolan och 13 stycken 
svarade att de fått fortbildning som de är nöjda med. Vad man som lärare är nöjd med varierar 
naturligtvis också med intresse och tendens att använda digitala verktyg i undervisningen. Om 
man inte arbetar digitalt mer än använder datorn som en skrivmaskin och inte heller får 
inspiration eller riktlinjer till att göra det känner man kanske inte heller att man behöver mer 
utbildning på området. 
 
I de genomförda intervjuerna framkom en annan bild av fortbildning då samtliga lärare utryckte 
att det inte fanns adekvat fortbildning att tillgå. Lärarna som arbetade på en-till-en skola 
diskuterade i termer av eget intresse för det digitala och att det är den fortbildning som finns, 
erfarenhetsutbyte med andra lärare och via sociala medier. Lärarna på den andra skolan delade 
bilden och beskrev också bristen på fortbildning. Även om de i kommunen hade haft någon 
studiedag inom området så beskrev lärarna att för att fortsätta måste det finnas ett intresse att 
prova annars rinner det ut i sanden. Tallvid (2015, ss. 93–96) diskuterar lärarnas osäkerhet och 
nämner att det behövs mer utvecklande arbete i skolan inom IT-användning.  
 
Det är intressant att de förändringar som sker i läroplanen, förändringar som ska syfta till att 
elever utvecklar de förmågor som är nödvändiga för att klara ett framtida liv där det digitala tar 
stor plats sker helt och hållet på lärarnas egna intresse. Eftersom det är omöjligt att som lärare 
vara intresserad av alla aspekter av läraryrket kan det tyckas märkligt att det är lärarnas egna 
intresse som styr om de väljer att använda digitala verktyg i undervisningen eller inte. Skolorna 
borde se till att det finns tydliga riktlinjer och utbildning att tillgå för lärarna kring de delar av 
läroplanen som förändras, då läroplanen regelbundet revideras och nytt innehåll tillkommer. 
Källkritiskt förhållningssätt 
 
Av enkätens resultat framkom att arbete med källkritik främst sker när lärarna anser att det 
behövs. Åtta lärare svarade att de arbetar ofta med källkritik, sju stycken att de sällan gör det 
och majoriteten, 26 stycken, att de arbetar med det just när de anser att det behövs.  
 
Två lärare svarade att de aldrig arbetar med källkritik i undervisningen. Varför lärare svarat att 
de inte arbetar med källkritik i undervisningen över huvud taget kan tolkas som att de inte anser 
att det är viktigt, att de inte vet vad begreppet innebär eller att de helt enkelt väljer att inte arbeta 
med det, vilket också det är märkligt då värdering av källor av olika slag, förutom att ingå i 
digital kompetens som numera omfattas av läroplanen, också återfinns i skolans styrdokument 
för samhällskunskap för årskurs 1–3 (Lgr11, s. 225-226). 
 
Under intervjuerna framkom bilden av att samtliga lärare ansåg att källkritik var något viktigt 
och att de undervisar om källkritik när det uppstår diskussioner i klassrummet eller vid andra 
situationer som de ansåg vara lämpliga.  
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Limberg och Folkesson (2006, ss. 64–65) nämner att en vanlig lärarsyn när det gäller 
undervisning i och om källkritik i undervisningen är att ålder och mognadsgrad har betydelse 
för om de ska undervisa om källkritik. Samtliga lärare i intervjun arbetar dock med källkritik 
utan att nämna att ålder eller mognadsgrad på eleverna hade någon betydelse utan att det 
ständigt uppstår diskussioner om källor och dess pålitlighet i klassrummet. 
 
Om det visar sig att elever kanske kan hantera appar och digitala verktyg, men inte riktigt förstår 
funktion eller betydelse av verktygen blir källkritiken en viktig del i att öka förståelsen för olika 
media och digitala verktyg. En lärare sade att de regelbundet diskuterade tidningsartiklar och 
då också funderade över varifrån de kommer. En annan aspekt som nämndes var personlig 
integritet i sociala medier som ledde till källkritiska diskussioner. Ingen av intervjupersonerna 
sade att de hade källkritik som en egen punkt utan de pratade om det när de tyckte att de 
behövde.  
 
Av lärarnas resonemang i intervjuerna blev det tydligt att begreppet källkritik inte var helt klart 
för dem och att de hade en ganska snäv definition. Enkäten visade också att en stor del lärare 
arbetar med källkritik endast när de tycker att det behövs.  
 
De lärare som endast använder en dator som skrivmaskin när de undervisar med digitala verktyg 
skulle förmodligen behöva en djupare förståelse för olika medier, både för att kunna lära ut 
funktionen hos digitala verktyg och för att kunna tolka digital information. Att diskutera 
varifrån tidningsartiklar kommer skulle kunna tänkas kräva en viss kunskap om medielogik, en 
förståelse för mediernas nyhetsvärdering, vilka händelser som blir nyheter och vilket utrymme 
dessa får i nyhetsflödet.  
 
Det finns akademiska utbildningar i exempelvis medie- och kommunikationsvetenskap att tillgå 
och kanske skulle utbildning eller fortbildning av sådant slag vara en god idé för att öka lärarnas 
digitala kompetens och på så sätt möjliggöra för dem att lära ut det vidare till eleverna.    
 
7.2. Metoddiskussion  
 
Det har enligt Hultåker (2007, s. 127) blivit allt vanligare med enkäter på internet. Fördelarna 
är flera menar författaren och nämner främst att det är kostnadseffektivt och att det går att nå 
många människor. Det visade sig spela stor roll var enkäten publicerades. Flera grupper på 
Facebook var slutna och krävde att jag ansökte om inträde i gruppen och inväntade 
godkännande från administratörerna innan jag kunde dela något i gruppen. Det kom inte så 
många svar i den första gruppen jag använde mig av, men när jag länkade enkäten vidare i andra 
slutna lärargrupper fick jag många svar på kort tid. Det var ett väldigt bra sätt att på kort tid nå 
ut till många respondenter och det tog inte lång tid att skapa enkäten och publicera den. Detta 
är också något Hultåker (2007, s. 127) beskriver som en stor fördel med enkäter.  
 
Vid urvalet inför intervjuerna användes den så kallade ”snöbollsmetoden” som av Larsen (2009, 
s. 78) beskrivs som att forskaren kontaktar personer som hon tror är lämpliga att delta i den 
aktuella studien.  
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Jag upplevde att snöbollsmetoden fungerade väl då jag till slut fick kontakt med några lärare 
som var villiga att ställa upp och låta sig intervjuas. Dessa lärare tipsade sedan om andra lärare 
som de kunde tänkas ställa upp. Problemet var att det var tidskrävande då att jag fick kontakta 
en mängd rektorer och skolor, ofta flera gånger och under flera dagar innan jag överhuvudtaget 
fick kontakt. När sedan första kontakten med rektorer och vissa lärare hade skett fick jag inget 
svar tillbaka trots upprepade kontaktförsök. Detta var stressande då tiden till förfogande för 
intervjuerna var ganska kort. 
 
De semistrukturerade intervjuerna som utgick från en förarbetad intervjumall fungerade bra då 
jag hela tiden utgick från olika frågeområden snarare än exakta frågor. Jag upplevde att samtliga 
intervjuade lärare talade fritt och avspänt utifrån deras egna upplevelser av de olika områden 
mina frågor utgick från. Det faktum att lärarna själva fick bestämma platser för intervjuerna 
kan ha påverkat att de kände sig bekväma och varit avgörande för att svaren blev väldigt 
uttömmande. Detta var bra för undersökningen men också tidskrävande då transkriberingen av 
intervjuerna tog mycket tid i anspråk.  
 
De olika frågor och följdfrågor som ställdes under intervjuerna bidrog till att ge svar åt 
undersökningens frågeställningar. De olika respondenterna svarade på liknande sätt i vissa 
frågor. Vissa svar handlade mer om undervisning och förhållningssätt gentemot digitaliseringen 
av skolan än hur de arbetar med digitala verktyg. Svaren handlade ofta om skolans alla ämnen 
generellt och inte enbart till So-ämnena specifikt. Kanske hade det behövts ställas mer specifika 
följdfrågor om arbete i just So-ämnena. Det kan också vara så som några av lärarna uttryckte 
det, att de inte har så mycket So-undervisning i de lägre åldrarna i skolan. Sett ur ett 
helhetsperspektiv blev det lyckat då lärarna gav personliga och uttömmande svar. Jag hade 
kunnat ställa fler följdfrågor om So-ämnena specifikt, de svar som jag fick handlade om So-
ämnen men gled ofta in på andra ämnen eller skolan mer generellt. 
 
Vissa av lärarna gav mer detaljerade svar än andra vilket har resulterat i att vissa svar är 
presenterade mer utförligt än andra i denna studie. 
Detta kan bero på skillnader i lärarnas egna intresse för arbete med och omkring den 
digitalisering som har präglat skolans verksamhet de senaste åren. De två äldsta lärarna arbetade 
på samma en-till-en-skola och de andra två arbetade också på samma skola. Att en av de lärarna 
var förstelärare inom digitalisering i kommunen kan möjligtvis speglas i svaren då denne var 
väldigt intresserad av digitaliseringen generellt sätt. Det kanske hade varit lämpligare för att i 
undersökningen intervjua fyra lärare från olika skolor och i varierande ålder för att bättre gå 
ihop med enkätens frågor och att inte använda sig av lärare som har ett på förhand intresse får 
de frågor som studien rör.  
 
Undersökningens validitet anser jag vara god. För att en studie ska uppnå god validitet krävs 
bland annat enligt Larsen (2009, s. 41) att det som undersöks verkligen är det som ska 
undersökas.  
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Studien syfte var att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur lärare uppfattar fenomenet 
digital kompetens. Via en fenomenografisk ansats framkom att lärare hade olika uppfattningar 
kring fenomenet. Studien utgick från syftet och frågeställningarna.  
 
Även reliabiliteten i undersökningen anser jag vara god. Enligt Larsen (2009, s. 28) hotas 
reliabiliteten om respondenterna svarar olika, vilket de gör i en kvalitativ undersökning och 
under intervjuer. Reliabiliteten stärks genom att det i undersökningen användes flera olika 
metoder kombinerat, metodtriangulering. Detta menar Larsen (2009) ökar både studiens 
validitet och reliabilitet. Hög reliabilitet uppnås också genom att använda sig av ett tydligt 
frågeformulär med exakta svar.  
 
Intervjuerna har analyserats med den tematiska analysmodellen beskriven av Bryman (2008, s. 
528). Intervjuerna har spelats in och transkriberats och sedan jämförts med varandra flera 
gånger för att på så sätt minimera risken för att tolka resultatet felaktigt, vilket ökar studiens 
reliabilitet. Det faktum att jag spelade in intervjuerna medförde att det blev enklare att 
återkomma till intervjuerna och lyssna upprepade gånger för att minimera felcitat, vilket också 
ökar studiens reliabilitet. Nackdelen var att eftersom intervjun skedde i samtalsform fortsatte 
de intervjuande personerna diskutera olika aspekter av digitaliseringen och läraryrket efter att 
jag hade avslutet intervjun och stängt av inspelningsfunktionen vilket medförde att vissa saker 
som sades inte kunde användas i undersökningen.   
 
Sammanfattningsvis finns det för- och nackdelar med de båda metoderna som jag blev varse 
under studiens datainsamling. Snöbollsmetoden fungerade väl då jag fick tips från rektorer som 
kunde vidarebefordra mina förfrågningar till verksamma lärare. Det jag inte hade räknat med 
var tidsaspekten, att det tog lång tid att få till ett samtal och det faktum att flertalet rektorer och 
även lärare, aldrig hörde av sig trots upprepade förfrågningar. Jag hade räknat med att det skulle 
vara lättare även om jag förstår att alla inte har tid. Intervjuerna som blev av blev väldigt bra då 
lärarna gavs utrymme att tala fritt och det blev en hel del intressanta diskussioner och svar inom 
ramen för frågeställningarna. Enkäten föll väl ut och det var ett enkelt sätt att nå ut till många i 
den tilltänkta målgruppen för studien och gemensamt med intervjuerna skapades en tyngd i 
undersökningen.  

8. Slutsats 
 
Syftet med denna studie har varit att försöka lyfta det i läroplanen nytillkomna begreppet digital 
kompetens sett ur ett lärarperspektiv. Genom att använda både en kvantitativ och en kvalitativ 
undersökning har min tanke varit att försöka finna mönster i lärarnas olika uppfattningar dels 
av begreppet digital kompetens, dels hur lärarnas kunskaper, intresse och tillgång till adekvat 
fortbildning på området påverkar sättet de arbetar med digitala verktyg i undervisningen i So-
ämnena i årskurs 1–3. 
 
Den här undersökningen har visat att lärarna har svårt att precisera exakt vad begreppet digital 
kompetens innebär och att det saknas riktlinjer för hur begreppet ska tolkas i läroplanen. Av 
resultatet går det att dra olika slutsatser.  
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Den första är att lärarna inte har tillräcklig kunskap om vad som menas med digital kompetens, 
då det saknas information om begreppet i till exempel läroplanen. Den andra är att lärarna 
uttryckte att användningen av digitala verktyg i undervisningen i stor utsträckning hänger ihop 
med det egna intresset för den digitala tekniken.  
 
Bristen på fortbildning kan vara en orsak till lärarnas bristande intresse då studien visade på en 
avsaknad av bra fortbildning och också av välfungerande tillgång till digital utrustning i 
skolorna. För att lärare ska uppnå målet med den nyligen reviderade läroplanen krävs det större 
resurser och bättre fortbildning för lärarna så att de utvecklar de kunskaper som krävs. Bristen 
på digitala verktyg är fortfarande stor och varierar mellan kommuner och skolor, vilket 
avspeglas i resultaten från studien. Det behövs större satsningar på digitala verktyg så att alla 
elever och lärare får samma förutsättningar att uppnå målen i läroplanen, en likvärdig utbildning 
där eleverna utvecklar sin digitala kompetens.  
  
9. Vidare forskning 
 
Undersökningen visar att lärare har vitt skilda uppfattningar om vad det innebär att arbeta med 
digitala verktyg och olika medier i undervisningen i So-ämnena. Det vore intressant för vidare 
forskning att undersöka om medie- och kommunikationsvetenskap skulle kunna integreras i 
lärarutbildningen och därmed öka lärarnas möjligheter att förstå och använda sig av digitala 
verktyg och källkritik i undervisningen. Det vore också intressant att undersöka om det skulle 
kunna leda till att eleverna ges större möjligheter att utveckla sin digitala kompetens. 
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Bilaga 1 
Intervjustudie – samtal om begreppet digital kompetens 
 
Det här är en förfrågan om du vill medverka i en intervjustudie kring begreppet digital 
kompetens och användandet av digitala verktyg i undervisningen inom So-ämnena. Jag heter 
Anders Sjöberg, bor i Gävle och läser sista terminen på grundlärarprogrammet vid Högskolan 
Dalarna med inriktning F-3. Jag arbetar nu med mitt examensarbete. Tidigare under kursen 
har jag undersökt hur litteraturen definierar begreppet digital kompetens och tidigare 
forskning på området. Utgångspunkten är att begreppet digital kompetens är ett spännande 
begrepp med en vid definition. 
 
Examensarbetet 
 
Mitt examensarbete syftar till att undersöka hur lärare i grundskolans yngre år ser på sin 
digitala kompetens och hur de arbetar med digitala verktyg i So-ämnena. Nyligen reviderades 
läroplanen och begreppet digital kompetens lades till och är numera något som eleverna ska 
utveckla. Så här långt har mitt arbete handlat mycket om att förstå begreppet digital 
kompetens och undersöka tidigare forskning kring hur lärare ser på begreppet. Som jag 
tidigare har nämnt är det ett begrepp med vid definition och hur lärare undervisar kring det 
såväl som i vilken utsträckning lärare arbetar med digitala verktyg i sin undervisning hänger 
till viss del ihop med hur lärare ser på sin egen digitala kompetens.  
 
Intervjun 
 
Samtalet kommer att ske i form av en intervju med olika frågor som jag har förberett. 
Intervjun kommer att spelas in och transkriberas för att sedan användas i mitt examensarbete. 
För att det ska vara möjligt för mig att spela in intervjun krävs det ditt samtycke. Samtalet 
kommer att kretsa kring mina forskningsfrågor: 
 

• Vad innebär begreppet digital kompetens för lärare i årskurs 1-3? 
 

• Hur uppfattar lärarna att deras digitala erfarenheter och kunskaper påverkar 
undervisningen? 
 

Vi fokuserar samtalet på dessa frågor, hur du personligen uppfattar begreppet digital 
kompetens och hur dina personliga erfarenheter har betydelse för hur du arbetar i och kring 
undervisningen i So-ämnena med digitala verktyg. Intervjun beräknas ta ca. 30 minuter.  
 
Forskningsetik 
 
En av det viktigaste delarna vid forskning är de forskningsetiska principerna. Din medverkan i 
denna undersökning är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Du 
kommer att vara helt anonym och inga uppgifter om dig eller dina svar kommer att lämnas ut 
eller redovisas på något sätt. Samtalet kommer att ligga till grund för hela mitt fortsatta arbete 
och de resonemang som förs via de olika forskningsfrågorna. Önskar ni mer information så 
tveka inta att kontakta: 
 
Student:                                             Handledare: 
Anders Sjöberg E-post:                  Marit Nybelius E-post:                                                
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

 
Berätta lite kort om dig själv? Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
En-till-en:  
 
Kan i ni förklara lite kort vad de är och hur fungerar det?  
 
Digital kompetens i undervisningen So:  
 
Beskriv hur du ser på begreppet digital kompetens? 
 
Beskriv hur du ser på din egen digitala kompetens? 
 
Beskriv hur din digitala kompetens/kunskap påverkar undervisningen? 
 
(Vilka olika förmågor är det viktigt att eleverna utvecklar?) 
 
Digitala verktyg i undervisningen i So-ämnena:  
 
Hur ser du på begreppet digitala verktyg? 
 
Hur resonerar du kring användandet av digitala verktyg i undervisningen?  
 
Vilka för respektive nackdelar ser du med att använda digitala verktyg i undervisningen i So-
ämnena? 
 
Källkritiskt förhållningssätt:  
 
Hur tänker du kring källkritik? 
 
Hur resonerar du kring undervisning i källkritik inom So-ämnena? 
 
Anser du att det är viktigt?  
 
 
Utbildning: 
 
Vilken utbildning har du fått för att uppnå målen och kraven i läroplanen? (Fortbildning) 
 
Har du fått någon? (Digital kompetens) 
 
Vad anser du att du behöver för att uppnå målen? (Att eleverna ska få digital kompetens) 
 
Tack för att ni ställde upp på intervjun! 
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