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I denna kvalitativa studie undersöker vi hur några lågstadielärare använder IKT 
i samhällsorienterade ämnen och vilken uppfattning de har om IKT i So-
undervisningen. Empirin samlades in med hjälp av semistrukturerade 
intervjuer. Resultatet visar att lärarna har en positiv inställning till IKT men att 
det visar sig vara ett stort och svårdefinierat begrepp där lärarnas uppfattning 
av begreppet styr deras undervisning. Resultatet visar även att lärarna i studien 
uttrycker en önskan om att kunna använda IKT mer i sin undervisning. De 
uttrycker att de skulle kunna det dels genom att få mer kompetensutveckling för 
att känna en trygghet med att använda digitala verktyg, dels en önskan om att få 
tillgång till fler digitala verktyg. En dator till varje elev står högt på lärarnas 
önskelista, så kallad en- till- en. Det skulle enligt lärarna skapa bättre 
förutsättningar att undervisa i och med digitala verktyg och öka elevernas 
digitala kompetens. Det framkommer också att de efterlyser en bättre teknisk 
support och nätuppkoppling så att en undervisning med digitala verktyg kan 
möjliggöras.  
_______________________________________________________ 

Nyckelord: IKT, PCK, TPACK, Sociokulturellt perspektiv, SAMR, Digital 
kompetens, En- till- en.  



 

  

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ......................................................................................................... 1 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor ............................................ 2 

1.2 Disposition ................................................................................................ 3 

2 Bakgrund ......................................................................................................... 4 

2.1 Begrepp och definitioner .......................................................................... 4 

2.1.1 IKT ...................................................................................................... 4 

2.1.2 Digital kompetens .............................................................................. 4 

2.1.3 En- till- en .......................................................................................... 5 

2.2 Bakgrundslitteratur .................................................................................. 5 

2.2.1 Framtidsscenario (SOU 2016:89) ..................................................... 6 

3 Teoretiskt perspektiv ......................................................................................8 

3.1 Sociokulturellt perspektiv.........................................................................8 

3.2 Teoretiskt ramverk ................................................................................... 9 

3.2.1 TPACK- modellen .............................................................................. 9 

3.2.2 SAMR- modellen ............................................................................... 11 

4 Metod ............................................................................................................ 13 

4.1 Metodologi .............................................................................................. 13 

4.2 Datainsamlingsmetod ............................................................................. 13 

4.3 Databearbetningsmetod ......................................................................... 13 

4.4 Urval ........................................................................................................ 14 

4.5 Etiska överväganden ............................................................................... 14 

4.6 Validitet och reliabilitet .......................................................................... 14 

5 Resultat ......................................................................................................... 15 

5.1 Kategorier ............................................................................................... 15 

5.1.1 Modernisering av artefakter ............................................................ 15 

5.1.2 Förutsättningar/uppfattningar........................................................ 16 

5.1.3 Individualisering .............................................................................. 16 

5.1.4 Teknisk oro ....................................................................................... 17 



 

  

 

5.2 Tolkning av empiri .................................................................................. 18 

5.2.1 IKT i undervisningen ....................................................................... 18 

5.2.2 Uppfattning om IKT......................................................................... 19 

5.3 Sammanfattning av resultat ................................................................... 19 

6 Diskussion .................................................................................................... 20 

6.1 Resultatdiskussion ................................................................................. 20 

6.1.1 Slutsats ............................................................................................. 22 

6.2 Metoddiskussion ..................................................................................... 23 

6.2.1 Pålitlighet och trovärdighet ............................................................. 23 

6.3 Arbetets betydelse för pedagogisk verksamhet ...................................... 23 

6.4 Fortsatt forskning ................................................................................... 24 

Referenser ............................................................................................................ 25 

Bilaga 1 - Intervjufrågor ....................................................................................... 27 

 

 

 



 

  

 

1

1 Inledning 

Utvecklingen av det digitaliserade svenska samhället går med rasande fart. De 
svenska medborgarna lever med den mest hela tiden, både hemma, i skolan och i 
arbetet. Därav tillsatte svenska regeringen 2012 en kommission, 
digitaliseringskommissionen, bland annat bestående av forskare för att Sverige skulle 
kunna nå de uppsatta målen med att vara ledande aktör inom digitaliseringen (SOU 
2016:89). Digitaliseringskommissionen (SOU 2016:89) menar att de grupper som 
ställs utanför den digitaliserade kompetensen riskerar att hamna utanför samhället, 
vilket ställer nya krav på den högre utbildningen. De nämner även att grundskolan 
har ett mycket stort ansvar för att tillgodose och inspirera dessa elever så att 
kompetens inom digitalisering även finns i framtiden. För att detta ska vara möjligt 
att uppnå behöver det bland annat satsas på skola och utbildning men även på 
kompetensutveckling menar de (SOU 2016:89).  

Regeringen skriver i sitt pressmeddelande att: 

Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen innebär förändringar i arbetslivet och samhället i 
övrigt. Det leder i sin tur till allt större krav och förväntningar på skolväsendets förmåga att ge 
alla elever, unga som vuxna, en god digital kompetens. Genom förtydliganden och 
förstärkningar i skolans styrdokument får huvudmän, rektorer, lärare och annan personal bättre 
förutsättningar att bidra till elevernas utveckling när det gäller digital kompetens. Samtidigt 
stärks förutsättningarna för en nationellt likvärdig utbildning, undervisningens kvalitet 
förbättras och elevers aktiva deltagande i ett alltmer digitaliserat arbets- och samhällsliv stödjs. 
(Regeringskansliet, 2017) 

De förändringar av skolans styrdokument som regeringen har beslutat om rör i allra 
högsta grad de samhällsvetenskapliga ämnena då eleverna som framtida medborgare 
behöver en digital kompetens. Skolverket skriver vidare i sitt kommentarmaterial att: 

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att reflektera över hur individer och 
samhällen formas, förändras och samverkar bland annat genom att möta innehållet 
digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och 
elektronisk handel och digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, 
till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur. Det kan handla om att undersöka 
användning av internet förr, nu och i framtiden, eller att reflektera över vad programmering 
betyder för exempelvis elevernas hemmiljö eller i trafiklösningar. (Skolverket 2017, s. 19) 

Utvecklandet av elevernas digitala kompetens har innan den reviderade versionen av 
läroplanen år 2017 legat på lärarens eget intresse att genomföra i undervisningen 
(Samuelsson, 2014). Nu finns det fyra aspekter av digital kompetens som innebär att 
eleverna ska utveckla en förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och 
samhällets utveckling. Eleverna ska kunna använda och förstå digitala system och tjänster, 
eleverna ska på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt förhålla sig till medier och information. De 
fyra kompetenserna är en del av de samhällsorienterade ämnena. Eleverna ska med 
användning av digital teknik kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett 
kreativt sätt (Skolverket, 2017). Detta gör att det har tillkommit ändringar i de 
samhällsorienterade ämnena som lärare ska undervisa i från och med hösten 2018 
(Skolverket, 2011).  

I den nya reviderade läroplanen framgår följande beträffande So-innehållet: 

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, med stort 
informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och 



 

  

 

2

metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att 
eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden och att 
inse konsekvenserna av olika alternativ (Skolverket, 2011, s. 9). 

Detta citat innebär enligt vår tolkning att undervisningen bör ta hänsyn till att 
eleverna ska leva i ett framtida informations- och kommunikationssamhälle. Statens 
offentliga utredningar (2016:89) ger oss en framtidsvision av samhället år 2030. Det 
svenska samhället ska då ha tagit vara på de digitaliseringsmöjligheter som den 
tekniska utvecklingen har inneburit. SOU (2016:89) menar att Sverige då är en 
ledande kunskapsnation inom såväl tekniska som humanistiska ämnen. Landet 
kommer att ta tillvara kunskap genom att kommersialisera varor och tjänster för 
såväl den inhemska marknaden som för export. Med hjälp av den nya tekniken har 
Sverige främjat, utvecklat och tagit vara på medborgarnas kompetens och gjort landet 
framgångsrikt (SOU, 2016:89). Denna vision av framtiden är den framtid som dagens 
elever kan komma att verka som unga vuxna i. 

Efter att läroplanen reviderats 2017 med tillägg om digital kompetens är det intressant att 
ta del av lärares upplevelser och möjligheter att använda IKT som verktyg i 
undervisningen. Det ger oss en möjlighet att se hur de upplever att de befinner sig idag 
angående digitaliseringen av skolan och hur de ser sina möjligheter att nå fram till Sveriges 
framtidsvisioner. 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Från och med höstterminen 2018 träder en reviderad upplaga av skolans styrdokument i 
kraft, vilket innebär att IKT ska få större utrymme i undervisningen. Isaksson (2016) 
menar att tillgången till modern teknik och lärarnas kompetens inte är tillräcklig för att 
skolan ska kunna visa eleverna hur de kan använda tekniken för lärande. Vår tolkning av 
läroplanen i de samhällsorienterade ämnena innebär att eleverna ska lära sig hur det är att 
fungera i ett digitaliserande samhälle, vilket gör att skolan bör följa den digitala verklighet 
som samhället befinner sig i. Kroksmark (2013) beskriver hur skolors digitala resurser och 
kunskap om att förmedla digitalt lärande skiljer sig stort mellan svenska skolor. Det 
innebär att vissa skolor har ett mer analogt lärande medan andra använder sig av ett mer 
digitalt lärande. Kroksmark (2013) poängterar också att "det tar tid" (s.25) att få till 
förändringar i skolan, vilket han menar är märkligt då Sverige är ett samhälle som präglas 
av snabb kommunikation i ett högt tempo och kräver snabb tillgång till kunskap och 
information. Han skriver också om att det inte finns strategier för en digitalisering i skolan, 
vilket betyder att ett planarbete för en digitalisering av skolan inte finns (Kroksmark, 
2013).  

Därför är det intressant att undersöka hur lågstadielärare använder sig av IKT idag och 
vilken uppfattning och vilken upplevelse de har om IKT som verktyg i So-undervisningen. 

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur några 
lågstadielärare använder sig av IKT idag och deras uppfattning om det som verktyg i 
undervisningen för de samhällsorienterade ämnena. Vi vill ställa Isakssons och 
Kroksmarks resultat i relation till verkligheten i skolorna som ingår i vår 
undersökning.  

Syftet uppnås genom att besvara följande konkreta forskningsfrågor: 
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1. Hur uppger några lågstadielärare att de använder IKT som verktyg i So-
undervisningen? 

2. Vilken upplevelse har några lågstadielärare av IKT som verktyg i So-
undervisningen? 

1.2 Disposition  

Studiens kapitel ett börjar med att inleda en problemformulering och vad den nya 
reviderade läroplanen säger. Därefter följer en beskrivning om hur framtidsvisionen 
för ett digitaliserat samhälle kan komma att se ut i Sverige. Därpå följer studiens 
problemområde och det bakomliggande syftet och därefter följer studiens 
forskningsfrågor. I kapitel två beskrivs de begrepp och definitioner som är relevanta 
att lyfta för studien. Kapitlet fortsätter med en bakgrund för att ge en förståelse för 
den digitala utvecklingen och dess betydelse för det svenska samhället. Kapitel tre 
presenterar det teoretiska perspektivet och de modeller som används för att tolka och 
analysera data i studien. Tillvägagångssättet, hur studien har gått tillväga, beskrivs i 
metodkapitlet som hör till kapitel fyra. Tolkningen av empirin och en 
sammanfattning av resultatet presenteras i kapitel fem. Slutligen, i kapitel sex, ges en 
resultatdiskussion, en slutsats av studien följt av en metoddiskussion. I kapitel sex 
ingår även en beskrivning över studiens pålitlighet och trovärdighet, dessutom ges 
det en kortfattad beskrivning av arbetets betydelse för pedagogisk verksamhet och 
hur fortsatt forskning skulle kunna te sig.   
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2 Bakgrund   

I detta kapitel definieras vår tolkning av begreppen som ingår i vår studie. Här 
beskrivs också läroplanens förtydligande kring digital kompetens och tidigare 
forskning på området samt informations- och kommunikationsteknik i dagens och 
morgondagens samhälle enligt framtidsvisionen i SOU (2016:89).  

2.1 Begrepp och definitioner  

I detta avsnitt definieras de begrepp som vi anser är viktiga och som ingår i denna 
studie. Dessa begrepp är IKT, digital kompetens och En- till- en. Dessa begrepp är 
relevanta för studien då den nya reviderade läroplanen lyfter IKT bland annat i 
samhällsorienterade ämnena. Där framgår det att eleverna ska utveckla digital 
kompetens vilket gör att begreppet digital kompetens bör förtydligas med vad det 
innebär. Begreppet En- till- en har en framträdande roll i studien då lärare betonar 
vikten av det för att kunna utföra undervisningen mer digitalt och individualiserat. 

2.1.1 IKT 

IKT, Informations- och kommunikationsteknik, är ett begrepp som beskriver hur 
digitala verktyg används för databehandling och kommunikation. Begreppet används 
ofta i skolans vardag när det finns en tydlig koppling till digitala verktyg som 
pedagogiskt verktyg i undervisningen. Begreppet finns dock inte i läro- eller 
kursplanerna (Skolverket, 2017). Tidigare användes begreppet IT, 
informationsteknik, som betyder att man kunde söka och hämta information från 
olika webbsidor. Det här kallar Kroksmark (2013) för webb 1.0. Utvecklingen har nu 
gått framåt och begreppet IT har nu blivit IKT på grund av som Kroksmark (2013) 
nämner, att webben har utvecklats till 2.0. Det innebär att webben har blivit en mer 
social, dialogiserande, interaktiv, dynamisk och fysiskt levande tillämpning. Kunskap 
kan idag inhämtas genom samspel mellan människor bland annat via sociala medier 
och virtuella sociala nätverk (Kroksmark, 2013).  

2.1.2 Digital kompetens 

Digital kompetens, innebär att man kan använda olika digitala verktyg för att 
kommunicera, samarbeta och synliggöra lärandet. I samband med samhällets digitalisering 
ökar behovet av digital kompetens och skolan ska bidra med att alla delar som bygger på 
denna kompetens faller på plats. Digital kompetens bygger på kreativ problemlösning, 
teknikkunskap, ansvar och källkritik, dialog med bra kommunikation, social kompetens, 
samarbete, logiskt tänkande och matematisk grundförståelse av digitala medier (Olsson, 
2017). 

I EU:s åtta nyckelkompetenser som de anser är grundläggande för varje individ i ett 
kunskapssamhälle ingår digital kompetens (EU, 2006). 

Skolverket har använt sig av Digitaliseringskommissionens betänkande när de förklarar 
vad digital kompetens innefattar: 

Digital kompetens utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och 
tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv. 
Digital kompetens innefattar: 
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• kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och producera digitalt 

• färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster 

• förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i samhället med dess 
möjligheter och risker 

• motivation att delta i utvecklingen (Skolverket 2017, s. 8). 

2.1.3 En- till- en 

En- till- en- innebär en dator till varje elev. Att eleverna ska få en egen dator är något 
kommunerna i Sverige tycker är viktigt och det görs satsningar på detta. Många länder 
satsar stora ekonomiska resurser för att få ökad digital kompetens och oavsett landets 
ekonomi vill man kunna vara med och konkurrera och möta de behov som ställs på 
samhället. Detta är en stor anledning till att skolor satsar på en- till- en enligt Tallvid 
(2015). 

2.2 Bakgrundslitteratur 

För att kunna förstå hur den digitala världen uppkommit behöver vi se tillbaka på 
människans utveckling. Människan har i sin utveckling alltid använt sig av olika verktyg för 
att underlätta sin vardag och till att kunna kommunicera med varandra. Datorn har precis 
som klockan och boken förändrat samhället (Sundin, 2006). Från att datorn tidigare 
använts som ett arbetsverktyg, har tillgången till nätverk och internet gjort den till ett 
medium. Viktiga samhällsfunktioner, kommunikation, underhållning är några av de 
funktioner som blivit aktuella i dagens samhälle (Samuelsson, 2014). I dagens samhälle 
behövs en digital kompetens för att kunna vara delaktig och ha inflytande. För att kunna 
vara en aktiv medborgare behövs kunskap om digitala medier och internet då det har fått 
ett stort genomslag i samhällsdebatten. Det innebär att digital kompetens även får en 
demokratisk dimension (Samuelsson, 2014).    

Carl Heath, chef för digitalisering och lärande vid Research Institutes of Sweden 
Interactive, menar att digitaliseringen går så snabbt att det inte går att bygga 
undervisningen på forskning och beprövad erfarenhet som Skolverket säger. I framtiden 
menar Heath att undervisningen av digital kompetens enbart får bygga på beprövad 
erfarenenhet. Tillsammans med eleverna får lärarna skapa kunskapen genom att 
dokumentera, analysera, utvärdera och prova igen, alltså beprövad erfarenhet. De digitala 
verktygen och vad som är digital kompetens förändras hela tiden i och med att 
utvecklingen av vad som är digital kompetens utvecklas så snabbt (Sönnerås, 2017). 

Det behövs ämnesdidaktisk kompetens för att kunna veta hur och när den digitala tekniken 
ska användas i undervisningen, vilket framgår av Samuelsson (2014). IKT i So-ämnena går 
inte att förvärva via kompetensutbildning av lärarna, utan måste införskaffas i praktiken 
genom att använda digitala verktyg tillsammans med eleverna. Det är då en fördjupad 
kunskap utvecklas mellan ämnets innehåll och tradition i mötet med teknikens möjligheter 
för eleverna (Samuelsson, 2014).    

Tidigare forskning har visat att elever som får tillgång till egen dator, så kallad en- till- en, 
ökar elevernas motivation, skolresultat, undervisningen blir mer elevcentrerad och att det 
leder till mindre disciplinproblem (Hylen & Grönlund, 2011). 
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Hylen (2013) beskriver forskning gjord i Skottland som innefattade barn mellan 8–13 år. 
De fick tillgång till en egen iPad som de även fick använda hemma. Forskningen påvisade 
många positiva effekter på både barn, lärare och föräldrar. De positiva effekterna var att 
eleverna kände en ökad motivation och ett ökat intresse för skolarbetet, vilket i sin tur 
ledde till att de tog ett eget större ansvar för sina studier. Dock ges inte denna positiva 
effekt omedelbart utan det kan handla om en tid upp till fem år innan det positiva 
resultatet nåtts. Det kan enligt Hylen och Grönlund (2011) bero på att elever och lärare 
behöver en tid för att anpassa sig till att använda tekniken. Den nya tekniken kan å ena 
sidan hjälpa skolor att bli bättre då skolresultat höjs men det kan å andra sidan också 
förstärka problem, då författarna påpekar att tekniken bara är av godo tillsammans med 
bra arbetsmetoder i skolan. Vidare menar författarna att kompetensutveckling är en viktig 
del om satsningar på teknik och en- till- en ska bli framgångsrika. Att köpa in datorer eller 
annan IT utrustning ger inte positiva effekter i sig. Det krävs bland annat 
kompetensutveckling för lärarna (Hylen & Grönlund, 2011). Något som också kan påverka 
effekterna är vilken inställning och attityd som lärarna har till teknik och IT. Ytterligare en 
faktor är att lärarna har en gemensam vision och liknande förväntningar på vad en- till- en 
dator ska innebära för att en positiv effekt ska uppnås, beskriver Hylen och Grönlund 
(2011). Däremot menar författarna att de positiva effekterna också kan ha att göra med att 
man får en känsla av att skolan vill satsa och därav blir lärarna mer positivt inställda till 
arbetssättet som då i sin tur leder till en positiv effekt till eleverna. Både teknisk support 
och andra praktiska problem så som laddningsmöjligheter är faktorer som inte får 
underskattas för att uppnå positiva effekter med en- till- en (Hylen & Grönlund, 2011). 

Tallvid (2015) beskriver tidigare praktiska orsaker som kan ha påverkat användandet av 
datorer. Han ger exempel som begränsad tillgång till datorer genom särskilda datasalar, 
infrastrukturen inte fungerar tillfredsställande, tekniska supporten inte fanns tillgänglig, 
datorerna var inte tillfredsställande och att internetanslutningar fungerade ojämnt. Detta 
har också påverkat den låga förändringstakten med att ställa om till digital undervisning i 
samtliga klassrum.  

Skolan står inför stora utmaningar med digitaliseringens framfart. Med möjligheterna till 
en- till- en blir det lättare att öka elevernas motivation och egna ansvar för sina studier 
(Hylen, 2013). Samuelsson (2014) menar att det måste bli lättare att använda digitala 
verktyg tillsammans med eleverna för att de ska få en förståelse för hur de ska kunna vara 
aktiva i ett digitalt samhälle. Tallvid (2015) menar att begränsad tillgång till datorer gör att 
lärarna lättare väljer bort att digitalisera undervisningen och det bidrar till en långsam 
förändringstakt mot digitalisering. Utanför skolan sker förändringstakten med en rasande 
fart vilket gör att begreppet digital kompetens är föränderligt enligt Sönnerås (2017). Det 
som kan ha påverkan på hur snabbt digitaliseringen sker i skolan är lärarnas inställning 
och attityd till de digitala verktygen (Hylen & Grönlund, 2011).    

2.2.1 Framtidsscenario (SOU 2016:89) 

På grund av den snabba tekniska utvecklingen i samhället har regeringen tillsatt en 
kommission som ger en vision av hur det kan se ut år 2030 i Sverige. Det är mot den 
målbilden skolan ska försöka digitalisera undervisningen och utbilda framtidens 
samhällsmedborgare (SOU 2016:89). Det är det samhälle dagens elever kommer vara 
unga vuxna i, det samhälle skolan ska utbilda dem till. 

För skolans del gäller visionen för år 2030 att det inte ska vara några geografiska 
skillnader mellan skolor. Ämnesföreläsningar kommer att vara tillgängliga för alla 



 

  

 

7

vilket medför att kunskapsnivåerna höjts. Fokus i klassrummen ligger på 
problemlösning och diskussion och betygen fokuserar på hur eleverna når 
individanpassade mål. Lärarna kommer att kunna fokusera mer på handledande och 
fördjupning då all rättning och korrigering av baskunskaper sker automatiskt. I och 
med detta kommer lärarbristen inte längre vara ett problem. Eftersom tekniken då 
har blivit bättre på att läsa av människors känslor, behov och tankar blir människors 
kritiska tänkande allt viktigare. Skolans roll kommer vara att uppmuntra eleverna till 
kreativ problemlösningsförmåga och gränsöverskridande problemförståelse. 
Förmågan att ställa rätt frågor på rätt sätt med hjälp av tekniken blir en av de 
viktigaste sakerna för lärare att stödja, för att eleverna ska ta reda på svar inom olika 
områden. Digitaliseringen fortsätter att förändra hur individer förhåller sig till 
varandra, organisationer och samhället i stort (SOU, 2016:89).  
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3 Teoretiskt perspektiv 

I denna studie kommer data analyseras ur ett sociokulturellt perspektiv, vilket 
innebär, ”hur människor formas i sitt livssammanhang […]” (Tivenius, 2015, s. 92). 
Dessutom presenteras TPACK-modellen och SAMR- modellen som används för att 
analysera studiens empiriska data.  

3.1 Sociokulturellt perspektiv  

So-ämnena ska fostra och leda elever till att kunna verka i ett framtida samhälle och där 
lärandeprocesser bland annat ter sig med mediering och med artefakter. Därför har vi valt 
att se genom det sociokulturella perspektivet i denna studie. Detta för att redskap och 
verktyg, både språkliga och fysiska, är de som människan använder för att förstå och agera 
i sin omvärld (Säljö, 2000). 

Människan befinner sig alltid i förändring och det har Vygotskij som utgångspunkt för all 
psykologisk utveckling. Människan har hela tiden möjlighet att ta över eller utveckla 
kunskaper från andra människor och det sker i samspelssituationer. Han menar också att 
människan ser strukturella mönster och likheter i de intellektuella och praktiska verktyg 
som behärskas. Detta grundantagande leder fram till den kunskapsbärande människan, 
som är i ständig förändring, på väg mot nya former av redskap att erövra med hjälp av det 
som redan behärskas. Genom det sociala samspelet i en uppgiftssituation överförs 
strategier för lärande från lärare till elev. Dessa strategier kan sedan användas av eleven i 
nya sammanhang, ett så kallat medierat lärande (Kroksmark, 2011).  

Vygotskijs teorier om verktygets betydelse eller de så kallade kunskapsartefakterna, bygger 
på tanken att all mänsklig aktivitet bara kan förstås via begreppen medierade tekniska och 
psykologiska kunskapsartefakter, som är produkter och effekter av den sociokulturella 
miljö de verkar och befinner sig i. Människan kan till skillnad från andra livsformer 
utveckla och utnyttja både fysiska och språkliga verktyg. Centralt för ett sociokulturellt 
teoretiskt perspektiv är samspelet mellan människan och verktyget. Det fysiska och 
psykiska sammansmälter. Till exempel en dator kan uppfattas som ett fysiskt föremål men 
den kan också uppfattas som en del i den mänskliga verkligheten. Verktygen blir 
integrerade i görandet, en dator är ingen dator i sig, utan det är först när den brukas som 
den blir ett verktyg i sociokulturell mening (Kroksmark, 2011). 

Det är det biologiska samspelet mellan psykiska, fysiska och kommunikativa 
förutsättningar och förmågan att skapa olika medierande verktyg som är den 
sociokulturella grunden. Säljö (2000) beskriver vidare att människan använder både 
språkliga och fysiska redskap för att organisera i olika verksamhetsformer. Vidare 
förtydligar Säljö den sociala interaktionen och den fysiska omvärld med ett 
samlingsbegrepp, kultur, där det ingår de fysiska redskapen, artefakter. Tallvid 
(2015) förklarar begreppet kultur med det som människor skapar genom en 
interaktion med sin omvärld, så som artefakter, och som exempel på en artefakt 
nämner han digitala verktyg. Kroksmark (2011) menar att verkligheten medieras 
genom artefakterna, människan hanterar sin värld med hjälp av fysiska och 
intellektuella redskap som utgör en social praktik. Den sociala praktiken blir därmed 
ett resultat, samtidigt som den skapar förutsättningar att utveckla verktyg och 
artefakter. Verktygen kommer att variera över tid eftersom de är relaterade till 
specifika historiska förutsättningar. Kroksmark (2011) tolkar Vygotskij där han 



 

  

 

9

menar att skolans huvuduppgift är att skapa eller arrangera en social kontext som 
driver handling och medvetande med hjälp av de kulturella verktygen. 

Eftersom skolan ska spegla samhället är det viktigt att använda de verktyg som 
används i samhället. Information och kommunikationsteknik är en del av elevernas 
vardag, vilket betyder att skolan måste hänga med enligt Kroksmark (2013).   

3.2 Teoretiskt ramverk 

Nedan presenteras de ramverk som används i analysen av empirin. Ramverken 
består av två modeller, TPACK och SAMR, vilka båda är inriktade på digital 
kompetens. TPACK- modellen är från Mishra och Koehler och är en utveckling av 
Shulmans PCK-modell. SAMR- modellen är en modell av Puentedura men till studien 
är den hämtad från Kroksmark (2011) och hans tolkning.  

3.2.1 TPACK- modellen 

TPACK, technological pedagogical content knowledge, utvecklades utifrån Shulmans 
(1986) begrepp PCK, pedagogical content knowledge. Shuleman beskriver att det handlar 
om lärarens kompetens av ämneskunskaper och kunskaper om hur eleven lär inom ämnet. 
Mishra och Koehler adderade därtill ett T för en teknisk kompetens, där ramverket TPACK 
skapas. TPACK består då av tre huvudbegrepp av lärarens kunskaper. De är pedagogik och 
innehåll som i Shulmans PCK och tillägget teknik. Det är när ämneskunskaper, pedagogik 
och teknik samspelar som de blir en enhetlig kompetens och läraren har kunskap om hur 
hen lämpligast realiserar en lärandesituation. Det innebär att kunna välja eller välja bort 
lämpligt digitalt stöd i undervisningen (Mishra & Koehler, 2009). 

Mishra och Koehler (2009) beskriver TPACK med en modell med tre cirklar. Modellen 
beskriver vikten av samverkan mellan dem. Om de inte skulle flätas samman skulle inte 
dessa delar kunna samverka så som Mishra och Koelers ramverk ska fungera (Mishra och 
Koehler, 2009, KAU, 2017). 
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Mishra och Koehler (2018) http://tpack.org/. 

 

Cirklarna beskriver: 

(PK) Pedagogisk förmåga innebär lärarens pedagogiska kunskaper, hur läraren på bästa 
sätt lär ut till eleven och om hur eleven lär. Det handlar också om vilka metoder och 
tekniker lärare använder i sin undervisning. 

(CK) Ämneskunskap handlar om lärarens kunskaper om ett ämne eller dess innehåll. 

(TK) Teknisk kompetens, beskriver i vilken utsträckning läraren väljer vilket digitalt stöd 
som ska användas i undervisningen. Dock menar Mishra och Koehler (2009) att tekniken 
förändras fort, den riskerar att bli föråldrad redan när den når läraren. 

(TPK) Teknisk kompetens och pedagogisk förmåga är när läraren har en förståelse för hur 
lärande och undervisning kan förändras med hjälp av viss teknik på ett specifikt vis. Det 
innebär också att som lärare ha förståelse för vilka fördelar och begränsningar tekniken har 
på ett ämnesinnehåll för undervisning.  

(TCK) Teknisk kompetens och ämneskunskap är lärares förståelse för hur innehåll och 
teknik kan påverka eller begränsa varandra och hur ämnet kan ändras genom att använda 
särskild teknik. Dessutom behöver läraren vetskap om vilken teknik som är bäst lämpad 
för ett visst ämnesinnehåll och hur innehållet föranleder eller kanske ändrar tekniken eller 
vice versa.  

(PCK) Pedagogisk förmåga och ämneskunskap är när läraren besitter kunskaper om hur 
hen tolkar ämnet, finner flera former att representera det och anpassar undervisningen 
utefter elevens förkunskaper, vilket är viktiga faktorer för en effektiv undervisning.  
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Dessa begrepp kan kombineras, där TCK, TPK, PCK och TPACK uppstår, genom att de 
olika cirklarna samspelar med varandra. Därtill tillkommer kontexten, vilket innebär vilka 
förutsättningar läraren har, det vill säga elevers förkunskaper, vilket ämne som det ska 
undervisas i, vilka digitala tillgångar det finns på skolan och vilken kunskapsbas inom 
tekniken som läraren besitter (Mishra & Koehler, 2009). 

Då det inte finns någon teknisk lösning som gäller för varje lektion eller 
undervisningstillfälle är varje tillfälle unik. Lösningen är lärarens flexibilitet och förmåga 
att orientera sig mellan innehåll, pedagogik och teknik. Därför menar Mishra och Koeheler 
att lärare inte bara kan förlita sig på kunskaper i var och ett av nyckelbegreppen (P, C och 
T) utan läraren måste kunna sammanfläta dessa i rätt kontext (Mishra & Koehler, 2009). 

För att synliggöra hur lärarna upplevde sin tekniska kompetens valdes TPACK- modellen. 
Detta då ett samspel måste uppstå mellan de olika cirklarna för att TPACK ska uppstå. 
Upplever lärarna att de har eller inte har tillräcklig teknisk kompetens kommer det att 
spegla sig i modellen. Det innebär också att det sociokulturella perspektivet hör hemma i 
TPACK- modellen då detta perspektiv har samspel mellan lärare, elev och kontext som 
utgångspunkt. 

3.2.2 SAMR- modellen 

SAMR är en modell som gör det lättare att se var lärarna anser att de befinner sig i sin 
digitala process. Kroksmark (2011) beskriver Puenteduras modell som han skapade utifrån 
studier i Main projektet, MLT. Han beskriver fyra olika digitala nivåer som lärare kan 
befinna sig i när de använder sig av digital teknik. Dessa är: 

Ersättning: sker egentligen inte någon förändring av skolans arbete. Arbetet har bara fått 
ett annat utseende, vilket kan innebära att elever och lärare använder datorn som en 
skrivmaskin eller liknande. Det går inte att beskriva detta som en digitalisering av ett 
lärande (Kroksmark, 2013). 

Förbättring: Tekniken har på denna nivå inte nämnvärt förbättrat skolarbetet mer än att 
den har effektiviserats. Elever mailar sina skolarbeten istället för att lämna in ett skrivet 
papper eller eleven kan få en text uppläst med talsyntesen. Lärandeprocessen har inte 
förbättrats (Kroksmark, 2013).   

Förändring: Här börjar en förändring ske i lärandeprocessen. Det sker när läraren kan ta 
fram nya lärmetoder med hjälp av datorn. Ett exempel på det kan vara när ett socialt 
lärande sker i ett socialt forum (Kroksmark, 2013).  

Omdefiniering: På denna nivå innebär det att digitaliseringen ger möjligheter för läraren 
att skapa arbetsformer som inte har kunnat genomföras tidigare i klassrummet. Det kan 
innebära att kunna samverka och dela kunskaper med andra på ett mer kreativt sätt. 
Exempel på det kan vara sociala medier eller genom sökningar på nätet (Kroksmark, 2013).  

Utifrån denna modell går det att se hur långt lärarna uppfattar sig ha kommit i sin digitala 
utveckling på ett överskådligt sätt. Ur ett sociokulturellt perspektiv går det att se hur de nya 
artefakterna hanteras av lärarna. Därav ansågs det relevant att tolka empirin genom denna 
modell. 

Att använda TPACK-modellen gör att lärarnas samspel lyfts fram mellan de olika 
cirklarna och SAMR-modellen speglar den nivån lärarna befinner sig på. Utifrån ett 
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sociokulturellt perspektiv hålls det fokus på samspelet både med och utan digitala 
artefakter.   
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4 Metod  

I denna del redovisas valet av metod och tillvägagångssättet som använts för denna studie. 
Nedan presenteras metodologi och datainsamlingsmetod och hur data har bearbetats. 
Studiens urval, etiska överväganden samt validitet och reliabilitet tas även upp. 

4.1 Metodologi 

Kvalitativa intervjuer eller fokusintervjuer med ett tema som Trost (2005) kallar det, 
används till denna studie. Tyngdpunkten ligger på hur några lågstadielärares egna 
uppfattningar är om IKT och hur de använder IKT i sin So-undervisning. Studien bygger på 
semistrukturerade intervjuer. Där används en intervjuguide med förbestämda frågor 
(bilaga 1) men det fanns ett utrymme för följdfrågor från både intervjuaren och av den som 
intervjuas. Detta medför en större flexibilitet, vilket kan bidra till fylligare svar från 
informanterna och att deras upplevda inställningar som kommer till ytan. Denna metod 
rekommenderas av Bryman (2011) då fylliga svar underlättar analysen.  

4.2 Datainsamlingsmetod 

Forskningsfrågorna besvaras genom semistrukturerade intervjuer. Det innebär att 
studien berör ett specifikt tema där förhoppningen är att kunna klargöra och besvara 
forskningsfrågorna. Genom denna metod ges informanterna en stor frihet att 
förmedla sina svar efter egen uppfattning (Bryman, 2011). Därav detta metodval, som 
ger en tydligare bild av lågstadielärarnas egna version av sin verklighet.  

Fyra skolor ingår i studien och åtta lågstadielärare i årskurserna F–3 har intervjuats. 
Innan intervjuerna bokades skickades ett missivbrev ut till utvalda skolorna för att de 
i lugn och ro skulle få tid för att fundera över om de ville ställa upp i studien. Efter 
den första kontakten med skolorna har lärarna som tackade ja fått ge förslag på tid 
och plats. Detta för att inte påverka eller störa informanterna i allt för stor 
utsträckning. 

4.3 Databearbetningsmetod 

Intervjuerna transkriberades och lästes därefter noggrant och upprepade gånger. 
Nyckelbegrepp identifierades och kategoriserades utifrån grounded theory och då 
framträdde ett mönster.  

Utifrån SAMR-modellen och nyckelbegrepp för dess olika nivåer kunde det urskiljas en 
kategori som innebar modernisering av artefakter. Utifrån TPACK- modellen kunde det 
urskiljas svagheter i samspelet mellan cirklarna som visades då inga nya pedagogiska 
lärandemetoder utvecklades. Kategorin förutsättningar/uppfattningar växte fram då det 
finns en framtidsvision som stämmer överens med SAMR- modellens nivå tre och fyra och 
TPACK-modellens optimala samspel mellan cirklarna. Det sociokulturella perspektivet 
framträder då informanterna vill kunna arbeta genom artefakterna och skapa nya 
lärandemöjligheter. Kategorin individualisering framträdde då informanterna delgav hur 
de upplevde att de arbetade kring IKT idag. Teknisk oro var något återkommande i 
samtliga intervjuer vilket gjorde att den kategorin skapades. Den tekniska oron gör att det 
är svårt att som lärare utvecklas enligt modellerna och ta nästa steg antingen upp en nivå 
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eller utveckla ett samspel. Samspelet mellan artefakter och människan, vilket är en av 
byggstenarna i det sociokulturella perspektivet, visar sig bli försvårat med en teknisk oro. 

4.4 Urval 

Av bekvämlighetsurval har vi valt att intervjua lågstadielärare i vårt närområde. 
Antalet skolor har begränsats till fyra och antalet informanter till åtta. Bryman (2011) 
framhåller att dessa inte kan ses som en representativ grupp för alla lågstadielärare. 
De lärare som ingår i studien bedömer vi är lämpade att besvara våra 
forskningsfrågor för att de arbetar inom området som studien avser. 

4.5 Etiska överväganden 

Till studien kontaktades lärare med ett missivbrev där de informerades om studien 
och Vetenskapsrådets (2017) rekommendationer kring de etiska principerna. Bryman 
(2011) förklarar Vetenskapsrådets fyra grundläggande principer, informationskravet, 
konfidentialitetskravet, samtycketskravet och nyttjandekravet som gäller vid svensk 
forskning. Det innebär att det är viktigt att informera om undersökningens syfte och 
vilka moment som ingår, så att informanterna vet vad det handlar om. De ska även 
informeras om samtycke, att det är frivilligt att delta och de när som helst kan hoppa 
av, deltagarna bestämmer själva över sin medverkan. Informanternas personliga 
uppgifter måste behandlas med största möjliga konfidentialitet så att de kan hållas 
anonyma. Uppgifterna som samlas in får endast användas till forskningsändamålet. 
Allt detta informerade vi intervjupersonerna om.  

4.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att intervjufrågorna är relevanta med utgångspunkt i forskningsfrågorna. 
I kvalitativa intervjuer är det vad den intervjuade menar eller vad hen uppfattar om en 
företeelse (Trost, 2005). Reliabilitet handlar om hur tillförlitligt mätinstrumentet är det vill 
säga hur noggrant och korrekt transkriberingen av informanternas intervjusvar är (S. 
Stranne, personlig kommunikation, 28 mars 2018). 

För att besvara forskningsfrågorna används semistrukturerade intervjuer, vilket gör att 
validiteten i studien uppnås. Reliabiliteten anses som hög eftersom informanterna inte har 
tagit del av frågorna innan intervjun. Informanterna svarar på ett liknande sätt, därför 
anses tillförlitligheten är stor. Tillförlitligheten av transkriberingarna anses vara hög då 
dessa gjordes av de som utförde intervjuerna. Detta påpekar Trost (2005) som en viktig 
faktor. 

  



 

  

 

15

5 Resultat  

Resultatet presenteras utifrån de kategorier som identifierats. Dessa är: 
modernisering av artefakter, förutsättningar/ uppfattningar, individualisering och 
teknisk oro. Dessa kategorier har växt fram utifrån nyckelbegrepp som synliggjorts 
vid analys av informanternas intervjuer, som har gjorts med hjälp av ett 
sociokulturellt perspektiv och modellerna TPACK och SAMR.  

Det är åtta stycken lärare som har intervjuats och de kommer att refereras till genom 
att benämnas L1 – L8. 

5.1 Kategorier  

5.1.1 Modernisering av artefakter 

När lärarna berättar hur de använder sig av digitala verktyg i sin undervisning 
framkommer det att samtliga använder digitala artefakter som dator och projektor i stor 
utsträckning i sin undervisning. Lärare L1 berättar att i So-undervisningen använder de 
projektorn för att se på filmer och program. 

Tänker man filmmässigt ser vi ju en hel del på lilla Aktuellt och UR via projektor (Intervju, L1 
18/3 2018). 

Lärare L6 berättar att de i undervisningen använder internet för att söka material och 
eleverna får då lära sig hur de kan söka efter material med hjälp av digitala artefakter. 
Vidare säger L6 att Kahoot är ett bra program för att på ett roligt sätt se vad eleverna har 
lärt sig. De brukar använda det i slutet av ett arbetsområde. L6 beskriver det som en digital 
variant av exit ticket.  

Lärare L1 berättar om hur de använder sig av internet i geografin, till exempel när någon 
har varit bortrest.  

Om de har varit i Thailand brukar vi gå in på internet och titta vart det ligger, då kan vi 
samtidigt titta på bilder därifrån. Man drar inte ner kartan längre den finns nog inte ens kvar i 
alla klassrum (Intervju, L1 18/3 2018). 

Lärare L2 använder sig gärna av projektorn i sin undervisning. Hon ser det som ett digitalt 
stöd vid genomgångar och Ipads med talsyntes får eleverna använda när de ska skriva. Men 
L2 tycker som de flesta lärarna att det ena inte ska utesluta det andra, papper och penna är 
fortfarande viktiga artefakter i samhället. 

Jag undervisar en F-1 och vi använder lite lagom med digital teknik. Jag använder inte enbart 
IKT jag använder penna och papper också. Jag gillar kombinationen, det ena ska inte ta över det 
andra (Intervju, L2 19/3 2018). 

Samtliga lärare berättar om att de använder digitala verktyg men att de varken har 
kunskaper eller resurser till en mer avancerad nivå. Eftersom lärarna känner sig 
begränsade i sitt digitala användningsområde vågar de inte ta ut svängarna, utan de ligger 
kvar i sin egen trygghetszon. En lärare talar om att eftersom hon har en årskurs två så är 
apparna de använder på en låg nivå jämfört med den kunskapsnivån hon själv anser sig 
vara på, vilket gör att hon känner sig säker med dem.  

Mina läromedel har jag digitalt så när vi gör genomgångar så drar jag upp mycket på tavlan, 
genom projektorn (Intervju, L2 19/3 2018). 
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Jag undervisar det jag kan, jag går på den nivå som jag kan. Jag har en årskurs 2 och det är inte 
så avancerat (Intervju, L8 23/3 2018). 

5.1.2 Förutsättningar/uppfattningar 

Samtliga lärare påtalar under intervjuerna att det är svårt att utveckla undervisningen och 
göra den mer digital. De nämner alla bristen på datorer och Ipads som det största hindret. 

Man lever kvar i det gamla. Vi har sju Ipads på en hel klass så det är svårt (Intervju, L5 19/3 
2018). 

Samtliga lärare är positivt inställda till den reviderade läroplanen som innebär att 
digital kompetens lyfts fram.  

Det är barnens vardag som ska appliceras i skolans värld (Intervju, L4 19/3 2018).  

Alla intervjuade lärare berättar att de har en vilja att uppfylla den nya läroplanens 
intentioner, men att det uppstår hinder att förverkliga detta.  

Vi får gå på föreläsningar och då blir man inspirerad och vill jobba med det när man kommer 
tillbaka. Men då har man två Ipads på tre klasser, vilket gör att det inte går att använda det som 
föreläsningen gick ut på (Intervju, L4 19/3 2018).  

Lärarna påtalar också att de upplever att datorerna krånglar och nätverket inte fungerar 
optimalt, vilket medför att lärarna blir lite irriterade och ändrar sin undervisning.  

Det är inte alltid som det funkar med nätet och sådana saker och funkar det inte så är det inte 
roligt. Vet man att det strular lite lägger man undan det för man blir lite irriterad men när det 
funkar är det ju fantastiskt. Om jag ska göra en lektion måste jag hela tiden ha en back up för 
man vet inte om tekniken funkar eller om det strular (Intervju, L2 19/3 2018). 

Lärarna beskriver att eleverna är vana att använda Ipads hemma men inte i skolan och i 
utbildningssyfte. Lärarna upplever också att det blir svårt att använda Ipads i 
undervisningen då det finns för få klassuppsättningar. De behöver samsas med flera andra 
klasser, vilket medför att de sällan har tillgång till dem. Det ser likadant ut på de fyra 
skolorna där de intervjuade lärarna arbetar. 

När vi väl använder Ipads handlar det om att lära känna dem på ett sätt de kanske inte använder 
dem hemma, där de spelar mest. Jag tänker på utbildningsappar på deras nivå. Men det är få 
gånger eleverna kan använda dem då vi inte har tillgång till dem så ofta (Intervju, L5 19/3 
2018).   

5.1.3 Individualisering 

I intervjuerna framkommer det att hälften av lärarna främst tänker på att använda digitala 
verktyg för att individualisera undervisningen för eleverna. En av lärarna tar upp en app 
som eleverna kan träna begrepp med. Den brukar läraren låta eleverna använda i So-
undervisningen då de ska träna på nya begrepp. 

I So tränar vi begrepp med hjälp av en app det är typ som Memory med olika svårighetsgrad 
(Intervju, L6 19/4 2018). 

En lärare berättar att eleverna kan få välja att skriva på en dator istället för att använda 
papper och penna. Det är något som motiverar eleverna säger läraren. 

Det är nåt som fängslar dem, de vill ju ha datorer, ibland får de välja om de vill skriva på dator 
eller för hand. Det är klart att de väljer dator, det vill ju alla (Intervju, L1 18/4 2018). 
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Digitala verktyg används av alla lärare när det handlar om mängdträning, ofta som ett 
verktyg till att göra extrauppgifter på. Flera lärare beskriver att det i appar automatiskt 
anpassas efter elevernas kunskapsnivå eftersom apparna ofta är uppbyggda som spel där 
svårighetsnivån ökar. Samtliga lärare uttrycker sig sakna att inte ha tillgång till en 
klassuppsättning med Ipads eller datorer. De menar att det i så fall skulle vara enklare att 
individualisera undervisningen. 

Skulle jag ha tillgång till Ipads hela tiden skulle jag kunna individualisera mera. Jag saknar att 
eleverna bara kan gå och hämta sin dator (Intervju, L1 18/4 2018). 

En av lärarna berättar att de har många flerspråkiga elever, där svenska inte är deras 
modersmål. Läraren anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar, bland annat 
genom att använda sig av talsyntes, använda sig av Google för att förklara saker och olika 
appar. Med hjälp av den digitala tekniken går det att snabbt visa bilder eller en film på 
projektorn så att eleverna ska förstå vad som menas. 

Många i min klass har inte svenska som modersmål och ibland när man säger något ord eller 
djur så vet de inte vad det betyder. Då googlar jag det och visar upp en bild på det (Intervju, L8 
23/4 2018). 

Samtliga lärare ser en möjlighet med digitala verktyg till att individualisera 
undervisningen och att digitala verktyg är ett hjälpmedel för eleverna, så att de som 
lärare kan möta eleverna där de befinner sig. 

De som har problem med motoriken kan lättare skriva och få ut texter med hjälp av digitala 
verktyg (Intervju, L6 19/4 2018). 

I intervjuerna framkommer det att samtliga lärare bytt ut den analoga/traditionella 
mängdträningen genom att använda sig av appar eller andra digitala program. Det framgår 
också att lärarna använder den digitala tekniken som ett komplement och hjälpmedel till 
eleverna. 

Jag tycker det är som ett komplement som allting annat på något vis blir det roligare när man 
använder Ipad eller någonting (Intervju, L3 19/4 2018). 

5.1.4 Teknisk oro 

Det framgår att samtliga informanter känner av den snabba förändringstakten på digitala 
artefakter i dagens samhälle. Utvecklingen går så snabbt att de inte hinner med att få en 
fördjupad kunskap. En av lärarna tar upp ett problem som uppstår i praktiken med appar 
till Ipads.  

De appar vi har finns inte på alla Ipads, det är inte klockrent skulle man kunna säga och om det 
beror på oss själva, att vi inte uppdaterat Ipadsen eller på grund av att det inte finns pengar så vi 
kan köpa appar till alla Ipads vet inte jag (Intervju, L5 19/4 2018). 

En annan lärare berättar om osäkerheten kring att arbeta med Ipads. 

Tekniken strular ofta när man använder Ipads till exempel, inte vet jag vad jag ska göra för att 
hjälpa till. Jag undviker därför att använda tekniken för att det strular (Intervju, L3 19/4 2018). 

Ytterligare en lärare tar upp problem med tekniken som en stor del till att det finns en oro 
med att jobba med digitala verktyg. 

Det är inte alltid som det funkar så himla bra med nätet och sådana saker och funkar det inte 
blir det inte roligt. Vet man att det strular, lägger man undan det för man blir lite irriterad 
(Intervju, L2 19/4 2018). 
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L2 berättar vidare att det just nu blir dubbelarbete när det ska planeras för att använda 
digital teknik i undervisningen. Läraren säger att det hela tiden måste finnas en plan B för 
om det inte skulle fungera med tekniken. 

Samtliga lärare beskriver att de känner en oro för att kliva ur sin trygghetszon in på 
obeprövad mark, vilket skulle kunna medföra att de inte har kontrollen över elevernas 
lärprocesser. En av lärarna menar att det är svårt att ha full koll. 

Tekniken kan ju stjälpa för att man inte har full koll, om jag som lärare inte är förberedd på vad 
som kan hända (Intervju, L6 19/3 2018). 

En annan lärare menar att det blir så mycket på en gång, det är flera program som ska läras 
in samtidigt, vilket gör att en oro skapas.  

Det kan bli lite mycket samtidigt, om man inte skulle lägga fram fem olika program utan två, då 
skulle jag lära mig dem det är inga problem. Men när det blir för stort då lär man sig det halvbra 
istället och då blir det inte ett verktyg för mig. Det blir snarare ett måste eller något som är 
läskigt som tynger en lite (Intervju, L4 19/3 2018). 

Lärarna säger att de vill känna sig säkra på sin undervisning med digitala verktyg för att 
slippa oförutsedda händelser i undervisningen. 

Jag känner mig säker med dator och projektor, men det är nog där jag är (Intervju, L3 19/4 
2018). 

Både och. Vissa moment som jag har gjort känner jag mig säker med, då känner jag mig trygg i 
det (Intervju, L6 19/3 2018). 

5.2 Tolkning av empiri 

Resultatanalysen tolkas genom det teoretiska perspektivet och modellerna TPACK och 
SAMR för att få svar på studiens forskningsfrågor; Hur uppger några lågstadielärare att de 
använder IKT som verktyg i So-undervisningen? Vilken upplevelse har några 
lågstadielärare till IKT som verktyg i So-undervisningen? 

5.2.1 IKT i undervisningen 

Utifrån SAMR-Modellen ser vi att lärarna befinner sig på den första och andra nivån, då de 
använder digitala verktyg för att skriva och tillförskaffa sig information istället för att 
använda papper och penna. Dessa nutida digitala artefakter är dåtidens penna, papper, 
skrivmaskiner och videoband. Det kan sägas att de följer en historisk kontext. Lärarna 
uppger att de själva använder sig av digitala verktyg i undervisningen kontinuerligt. Det 
har endast skett en effektivisering av kunskapsinhämtning men det har inte skett någon 
förändring i själva lärprocesserna (punkt 5.1.1).  

Lärarna besitter ämneskunskaper, pedagogiska kunskaper och tekniska kunskaper, dock 
upplever de att deras tekniska kunskaper utgör en begränsning. Den tekniska kunskapen 
som flertalet lärare har, är inte tillräcklig för att det ska uppstå ett samspel mellan deras 
ämneskunskaper, pedagogiska kunskaper och tekniska kunskaper enligt TPACK-modellen. 
Utifrån empirin befinner sig lärarna på nivån PCK, vilket innebär att de behöver utveckla 
den tekniska (T) kompetensen som gör att de kan välja eller välja bort digital teknik, 
beroende på vilket lärandetillfälle som ska skapas. Det är först då som lärarna uppnår 
TPACK. De förmedlar en viss oro vid användande av ny teknik och använder enbart den 
digitala teknik som de själva känner sig bekväma med. Det framgår även att informanterna 
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ibland väljer bort den digitala tekniken då nätverk och datorer inte alltid fungerar optimalt 
(punkt 5.1.4) men det är inte det valet som Mischra och Koeheler (2009) menar med sitt 
ramverk, utan att man väljer det digitala verktyget när det utgör en skillnad för 
lärprocessen. Utifrån de fyra nivåerna i SAMR- modellen förstår vi att det krävs en stor 
trygghet för lärare att använda digital teknik. Enligt resultatet ligger lärarna i nivå ett och 
två i SAMR- modellen, det innebär att de använder ny teknik till att ersätta ett tidigare känt 
verktyg, till exempel blir datorn en skrivmaskin. Det framgår av resultatet att på den nivån 
känner lärarna sig trygga och bekväma och de kan använda de digitala verktygen i 
undervisningen (punkt 5.1.4).  

Resultatet visar att flera av lärarna känner att fortbildning inom digital kompetens och vad 
det innebär, kan göra att de inte fastnar i att de inte har tillgång till en- till- en och bra 
nätverk (punkt 5.1.2). Lärarna använder den digitala tekniken på ett sätt som gör att det 
sociala samspelet uteblir i undervisningen för alla utom en lärare. En utav lärarna 
använder Google för att skapa en direkt lärsituation med sina elever som inte har svenska 
som modersmål. När eleverna inte förstår vad läraren menar använder de Google för att 
hitta bilder och filmer som kan förklara för eleverna (punkt 5.1.3). 

5.2.2 Uppfattning om IKT 

Utifrån studiens resultat är lärarnas uppfattning om begreppet IKT på en allmän 
nivå. De flesta känner till begreppet men har svårt att definiera innebörden av det. 
Alla lärare säger att de är positivt inställda till IKT men de saknar tid att fördjupa sina 
kunskaper kring det. Utifrån de resultat som framkommit i studien är lärarnas 
uppfattning att när de ska undervisa med IKT handlar det om att eleverna ska 
använda digitala verktyg i undervisningen. Lärarna säger att det är svårt då de saknar 
tillgång till digitala verktyg när de inte har en- till- en (punkt 5.1.2). Det framkommer 
i studiens resultat att lärarna känner att de behöver utveckla sina kunskaper i olika 
programvaror, datakunskap och digitala verktyg (punkt 5.1.2).  

Lärarna upplever att IKT även handlar om att kunna individanpassa undervisningen 
med hjälp av olika digitala verktyg (punkt 5.1.3). De poängterar också att de vill 
använda IKT som ett komplement till annan undervisning (punkt 5.1.3). Det 
sociokulturella perspektivet som innebär att lära tillsammans genom de digitala 
artefakterna, uppstår då en lärare säger att de använder Google, för att de elever som 
inte har svenska som modersmål ska kunna förstå vad hon undervisar om (punkt 
5.1.3). Lärare och elev lär tillsammans genom det digitala verktyget, 
kommunikationen går då åt båda hållen. 

Resultatet visar att det finns en oro hos flera av lärarna. De upplever att det inte finns 
tydliga strukturer kring tekniken och hur de ska arbeta när det inte fungerar. De 
upplever oro kring att ta in digitala verktyg i undervisningen då de inte känner sig ha 
full kontroll på vad som kan hända (punkt 5.1.4). 

5.3 Sammanfattning av resultat 

Det finns en stor samstämmighet bland de intervjuade lärarna när det handlar om 
arbetet med digitala verktyg. Studien visar att lärarna använder IKT i sin 
undervisning genom att använda moderna artefakter vid genomgångar. De använder 
sig av dator och projektor, vilket leder till en envägskommunikation mellan lärare och 
elev. Resultatet visar att samspel med hjälp av digitala verktyg behöver utvecklas för 
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att det ska uppstå en tvåvägskommunikation mellan lärare och elev. Resultatet visar 
att lärarna befinner sig i SAMR- modellens nivå ett som innebär att genomgångarna 
sker enligt tidigare undervisningstradition men med ny digital teknik. Det uppstår 
ingen skillnad i lärandet på grund av digitaliseringen. 

Studien visar att lärarna saknar att det inte är en- till- en, en digital enhet per elev, för 
att kunna utveckla undervisningen mer med digitala verktyg. Undervisningen med 
digitala verktyg används som ett komplement eller till att utföra mängdträning på, 
vilket ur ett sociokulturellt perspektiv inte bidrar till att eleverna lär tillsammans 
genom digitala verktyg.  

Av resultatet kan vi se att samtliga lärare är positivt inställda till att arbeta med IKT i 
sin undervisning, då de upplever att eleverna får en ökad motivation. Det finns dock 
en viss oro att arbeta med det i undervisningen då flertalet lärare upplever att de inte 
har full kontroll över lärsituationerna med de digitala verktygen. Resultatet i 
jämförelse med TPACK- modellen visar att lärarnas oro gör att de ofta väljer bort den 
tekniska delen i undervisningen då de upplever en oro med de digitala verktygen. 
Oron uppstår främst vid användning av klassuppsättningar med Ipads och datorer. 
När lärarna känner sig säkra och bekväma med digitala verktyg, används de också i 
undervisningen. Då handlar det om att visa filmer och att ha genomgångar med 
digitala läromedel. 

6 Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras studiens resultat och metoder samt presenteras studiens 
pålitlighet och trovärdighet. Därefter presenteras studiens betydelse för en 
pedagogisk verksamhet och vad som skulle kunna vara en intressant fortsatt 
forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 

Studien visar på att lärarna befinner sig på nivå ett och två enligt SAMR-modellen, 
vilket innebär att lärandeprocesserna inte har förändrats med hjälp av digitala 
verktyg utan att lärarna använder moderniserade film- och skrivverktyg så som 
Kroksmark (2013) beskriver nivåerna.   

För att lärarna ska underlätta sin undervisning har de tagit till sig kunskaper om hur 
de ska använda projektor och dator för att visa film med mera. Det digitala arbetssätt 
som lärarna använder sig av är ett sätt att underlätta undervisningen. Det kan sägas 
gå i linje med vad Samuelsson (2014) beskriver då hon menar att människan alltid 
använt sig av verktyg för att underlätta sin vardag. Genom ett sociokulturellt 
perspektiv lär människan genom redskap och verktyg, detta för att kunna förstå och 
agera i sin omvärld enligt Säljö (2000). Resultatet visar att lärarna använder sig av 
artefakter, så som dator och projektor för att ge eleverna en vidare förståelse för So-
ämnena. 

I studien framträder det att lärarna upplever att de befinner sig i det som Kroksmark 
(2013) kallar webb 1.0. Det innebär, att internet används för att hämta information 
och förmedla information. Tillgången till information via internet har gjort att 
lärarna har effektiviserat sin undervisning. För att det digitala lärandet ska hamna på 
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nivå tre och fyra i SAMR- modellen som Kroksmark (2013) beskriver det, ska ett 
lärande ske med hjälp av andra arbetsformer, exempelvis i sociala forum. Samuelsson 
(2014) beskriver IKT i So-ämnena, hon menar att det är viktigt att lärarna får 
kompetensutveckling och samtidigt få pröva det i praktiken tillsammans med 
eleverna, för att det ska bli en fördjupad kunskap hos eleverna. Resultatet visar att 
lärarna säger sig behöva fortbildning för att de ska känna att de kan utvecklas 
tillsammans med eleverna och minska sin oro när det gäller nya digitala verktyg. 

Resultatet antyder att lärarna känner en oro för begreppet IKT. De säger sig sakna 
utbildning i olika programvaror, datakunskap och digitala verktyg. Fokus för lärarna 
är på det som är nytt så som appar och program och att de saknar en- till- en, det vill 
säga att eleverna har en varsin dator eller Ipad. Begreppet digital kompetens som 
Olsson (2017) menar bygger på kreativ problemlösning, ansvar och källkritik, 
teknikkunskap, kommunikation, samarbete, social kompetens, matematisk 
grundförståelse och logiskt tänkande är något som lärarna behärskar då det handlar 
om grundläggande saker. Dessa kunskaper är inget nytt för lärarna. De har gett dessa 
förmågor/kunskaper till eleverna i den analoga världen långt innan den digitala 
världen uppstod. Skillnaden nu är att det analoga ska appliceras i den digitala 
världen. Eftersom den tekniska utvecklingen går så fort kan det kännas betungande, 
som en lärare uttrycker sig, när det är massor med olika program och appar som ska 
läras in på en gång. Precis som med analoga läromedel handlar det om att välja vilka 
digitala läromedel som ska användas i undervisningen.  

Resultatet visar att i So-undervisningen kan eleverna få förståelse för det nya samhället 
genom den undervisning som sker idag, där de använder digitala verktyg för att införskaffa 
information och delge information genom att de har moderniserat tidigare använda 
verktyg i undervisningen. Kan det vara så att samhällsmedborgaren som gick ut 
grundskolan på nittiotalet har fått lära sig grunderna i digital kompetens, på ett analogt 
sätt? Detta genom att ha gått nioårig grundskola, för att sedan själv klara av att lära sig 
hänga med i den digitala utvecklingen som skett i samhället. Det är svårt att säga hur 
samhället kommer att se ut i framtiden men om grundförståelsen för hur det fungerar 
finns, är möjligheterna större att människan lyckas ta sig an framtidens utmaningar. 
Behovet av en- till- en som lärarna uttrycker sig behöva, för att kunna utveckla 
undervisningen med digitala verktyg, kan kännas överflödig i de lägre åldrarna. Grunderna 
för källkritik och etik blir allt viktigare att besitta i dagens informationssamhälle vilket även 
Olsson (2017) menar ingår i digital kompetens. Studien visar att lärarna utvecklar dessa 
förmågor med hjälp av de digitala- och analoga verktyg som de använder sig av. Därav är 
diskussionen om en- till- en överflödig för målgruppen. Undervisningen sker i ett 
sociokulturellt samspel genom gruppdiskussioner om det eleverna sett och upplevt genom 
projektorn. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv där samspelet är viktigt, är det bra att börja i 
klassrummet och kommunicera med sina kamrater. Det hjälper eleverna att 
kommunicera och få reaktioner på sitt agerande, en så kallad direktrespons. 
Grunderna är viktiga för att kunna kommunicera och samspela i en abstrakt värld för 
att kunna ”vistas” i den digitala världen. Resultatet antyder att lärarna i studien 
undervisar på liknande sätt men de uttrycker att de har brist på digitala verktyg och 
på så vis upplever de en stress och oro för att inte undervisa på ett sett som stämmer 
överens med IKT.  
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Isakssons (2016) påståenden om att lärarna inte har tillräcklig kompetens för ett 
digitalt lärande genom ett socialt forum stämmer överens med vår studie, då lärarna 
uttrycker detta. Flertalet av lärarnas fokus i begreppet IKT hamnar på de tekniska 
artefakterna och att förmedla information via dem. Samspel och kommunikation i 
den virtuella världen tas inte upp i undervisningen med digitala verktyg, då lärarna 
fokuserar på olika mängdtränings-appar och delge information via projektor. 
Däremot kan det bli relevant att åter ställa frågan om det är i årskurs F–3 som 
eleverna ska introduceras i den digitala världen. Eleverna kanske behöver lära sig 
grunderna i de olika förmågorna analogt för att sedan kunna använda dem i den 
digitala världen. 

6.1.1 Slutsats 

Skolan ska följa elevernas vardag enligt Kroksmark (2013). Barn idag växlar mellan 
den verkliga och virtuella värden och det sker utan att de tänker på det. 
Kommunikationen sker mellan olika sociala medier och den fysiska kontakten 
minskar mer och mer. Enligt skolverket (2017) ska eleverna få förståelse för hur 
digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling, eleverna ska kunna 
använda och förstå digitala system och tjänster, eleverna ska på ett kritiskt och 
ansvarsfullt sätt förhålla sig till medier och information. Det här är viktiga förmågor 
som ingår i den virtuella världen, vilket ligger på lärarnas ansvar att lära ut och som 
är en del av So-undervisningen. Kroksmark (2013) menar att skolan kommer att 
behöva förändra sitt kunskapsförmedlande. Det handlar om att utveckla förmågor för 
att kunna värdera och navigera i ett digitalt samhälle. Det innebär att i detta närmast 
ofattbara flöde av digital information, kunskapsdelning och kommunikation, behöver 
eleverna förberedas med förmågor som gör att de kan vara delaktiga i ett föränderligt 
och demokratiskt samhälle.  

Digital kompetens är en utav EU:s (2006) åtta nyckelkompetenser, vilket enligt 
Olsson (2017) innebär kreativ problemlösning, teknikkunskap, ansvar och källkritik, 
föra dialog med bra kommunikation, social kompetens, samarbete, logiskt tänkande 
och matematisk grundförståelse. Grunderna i dessa förmågor går även att utveckla 
analogt. Vilket gör att en- till- en inte är ett måste i grundskolans tidigare år för att 
utveckla digital kompetens. I studien framgår det att lärarna förbereder eleverna och 
lär ut dessa förmågor till stor del analogt, vilket ger eleverna grunderna för en digital 
kompetens. Resultat visar dock att lärarna själva inte är medvetna om det, vilket kan 
bero på att det finns en osäkerhet kring begreppen IKT och digital kompetens samt 
hur det kan användas i undervisningen.  

Lärarna har en positiv uppfattning och inställning till IKT. Den undervisning de 
bedriver visar att de befinner sig på nivå ett och två enligt SAMR- modellen vilket 
innebär att de har moderniserat artefakterna men att lärprocesserna inte har ändrats. 
Viljan finns hos lärarna att utvecklas och lära sig mer om digitala verktyg, så att 
lärprocesserna kan förändras och TPACK uppnås. Kompetensutveckling av 
begreppen digital kompetens och IKT skulle kunna göra att lärarna inte känner en 
oro och att de kan välja och välja bort digitala verktyg i undervisningen utifrån 
undervisningens syfte. 

Lärarna förhåller sig till det sociokulturella perspektivet då de lär i samspel 
tillsammans med varandra i det analoga rummet. Samspelet i det digitala rummet 
uteblir då de använder digitala verktyg för informationsinhämtning och 
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mängdträning, eleverna blir passiva konsumenter istället för kreativa producenter av 
digital information.    

6.2 Metoddiskussion 

Till denna studie valdes att intervjua åtta lågstadielärare som har sina arbetsplatser i en 
medelstor stad i Sverige. För att ta reda på lågstadielärarnas uppfattning om IKT och hur 
de använder IKT i undervisningen valde vi en kvalitativ metod. Till studien användes 
semistrukturerade intervjuer, vilket gjorde att intervjuerna liknade ett samtal, vilket gav ett 
utrymme för fylligare svar, då motfrågor och följdfrågor kunde ställas. Intervjuerna har 
spelats in och transkriberats, vilket har gjort att vi har kunnat återgå till vår insamlade data 
och efterkontrollera svaren från informanterna. Då vi lät informanterna bestämma över tid 
och plats för intervjuerna kan det ha medfört att de kunde känna mindre stress och press 
att hinna med och vara delaktiga i studien, vilket i sin tur kan ha lett till att vi kan ha fått 
mer tillförlitliga svar och ett djupare samtal.  

6.2.1 Pålitlighet och trovärdighet 

Det är viktigt att genomförda studier utförs och presenteras på sådant sätt att studien blir 
trovärdiga och så sanningsenliga som möjligt. Därför är det viktigt att som författare till 
studier visa på en reflexivitet, vilket innebär att förhålla sig så objektiv som möjligt till sin 
data. Den data som samlas in ska vara trovärdig i förhållande till studiens 
problemställning. Det är också viktigt att förhålla sig till de etiska aspekterna vid 
datainsamling och i avrapporteringen av resultatet (Trost, 2005). 

Reflexivitet 

I arbetet med studien har vi försökt att vara så objektiva som möjligt genom att vi har 
använt oss av modellerna och det teoretiska perspektivet. När vi har processat vår 
insamlade data har vi gjort det med hjälp av SAMR-modellen, TPACK- modellen och det 
sociokulturella perspektivet.  

Sanningskriterier 

Intervjuerna valde vi att spela in och därefter transkribera, det gav oss möjlighet att lyssna 
och läsa flera gånger och verkligen förstå informanterna. Kategoriseringen gjordes med 
hjälp av det teoretiska perspektivet och de två modeller vi valde att använda, vilket gör att 
våra tolkningar av insamlade data är både objektiva, trovärdiga och pålitliga. Eftersom vi 
har vart två som intervjuat och transkriberat dessa, har vi kunnat diskutera fram de 
kategorier som känts relevanta för att tolka empirin och på så vis prövat kategorierna mot 
varandra.  

6.3 Arbetets betydelse för pedagogisk verksamhet 

Det svenska samhället blir mer och mer digitaliserat, vilket har lett till en revidering 
av läroplanen. Där framträder bland annat krav på att digital kompetens ska läras ut 
(Olsson, 2017). Då EU (2006) framhåller den digitala kompetensen som en av åtta 
nyckelkompetenser och som de menar är en grundläggande kunskap i ett digitalt 
samhälle, är det viktigt att skolan följer med i samhällets utveckling. Det framgår 
även av Skolverket (2017) då det skriver att digitaliseringen ska följa eleverna genom 
elevens hela skolgång. Skolverket skriver därefter att "[H]är är det viktigt att betona 
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att eleverna ska ha utvecklat en sådan digital kompetens att de kan klara sig i livet 
och som samhällsmedborgare när de har avslutat grundskolan eller motsvarande 
skolform." (Skolverket, 2017, s. 4). Den pedagogiska betydelsen landar därför i att 
studien ska kunna belysa hur So-undervisningen bedrivs med IKT av några 
lågstadielärare.  

I tidigare forskning framgår det att en- till- en uppskattas av både lärare och elever då det 
för med sig positiva effekter, vilket även framgår i studien. Lärarna säger att fler digitala 
verktyg skulle underlätta IKT-undervisning i So-undervisningen. De upplever att eleverna 
blir mer motiverade att lära. Samuelsson (2014) kan å ena sidan beskriva lärarnas 
uppfattning, då författaren skriver att digitala verktyg måste finnas mer tillgängliga för att 
eleverna ska kunna tillgodose sig en förståelse så att de kan vara delaktiga i det samhälle 
som finns i framtiden. Å andra sidan menar Sönnerås (2017) att den digitala förändringen 
sker i en så snabb takt att den digitala kompetensen är föränderlig. Vår studie har också 
visat att undervisning om IKT kan ske utan digitala verktyg, som dränerar skolor 
ekonomiskt, om lärarna vågar lita på sin kunskap att förmedla den digitala kompetensen 
analogt innan de går över till digitalt. På så vis är det av betydelse för en pedagogisk 
verksamhet att belysa med studien hur komplext det är att bedriva en IKT-undervisning i 
skolan. 

6.4 Fortsatt forskning 

En fortsatt forskning kan göras om hur lärare undervisar i IKT när det är 
obligatoriskt att arbeta efter den nya reviderade läroplanen. Vilken 
kompetensutveckling kommer lärarna att få för att leva upp till den nya reviderade 
läroplanen? Vilka tankar har de om IKT när de har fått arbeta med det en tid, 
kommer de vara mer insatta i ämnet och ha en mindre oro för de digitala verktygen? 
Kroksmark (2013) menar att förändringar i skolan tar tid, vilket vi inte kommer att 
ha "tid med" i skolan för att hänga med i den framtida digitala utvecklingen. Utifrån 
Kroksmarks tankar om att det tar tid, vill vi undersöka hur det ser ut när den 
reviderade läroplanen har varit i bruk ett år.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

IKT som verktyg  

* Är du bekant med begreppet IKT?  

* Hur använder du digital metodik (i, om och genom) i klassrummet?  

* Vilken pedagogisk metod tillsammans med digital teknik anser du är den som 
främjar lärandet i ditt klassrum?  

* Hur arbetar du för att förhindra att tekniken stjälper snarare än hjälper?  

Inställning till IKT  

* Vad tänker du på̊ när du hör ordet IKT?  

* Är du intresserad av ny teknik?  

* Känner du dig säker att använda dig av digitala verktyg i undervisningen?  

* Fungerar undervisningen bättre/sämre med digital teknik?  

* När började du arbeta som lärare?  

* Vad är digital kompetens för dig? 

 

 


