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1 Inledning 

…the single biggest problem facing education today is that our Digital Immigrant 
instructors, who speak an outdated language (that of the pre-digital age), are struggling to 
teach a population that speaks an entirely new language. (Prensky, 2001a, s. 3) 

Informationssamhället vi lever i ställer oss inför utmaningar vi inte tidigare 
mött. Vi behöver, såväl utveckla som upprätthålla, en bredd av olika 
kompetenser kopplade till digitala medier inom olika kontexter. Den digitala 
kompetensen är viktig för människor i ett informationssamhälle både i hemmet 
och i yrkeslivet. Digital kompetens definieras av Europarådet (2007) som en 
kompetens utifrån tre olika områden. De talar dels om den digitala 
kompetensens kunskaper som innefattar kunskap om möjligheter och risker 
med digital teknik. De nämner också kunskap i att använda sig av digital teknik 
genom program för ordbehandling, kalkylark, databaser och 
informationshantering. De benämner också den digitala kompetensens 
färdigheter. Färdigheter inom digital kompetens innefattar främst färdigheter i 
informationshantering. Att kunna söka, samla och bearbeta information. 
Information ska också kunna skapas, presenteras och förstås. Det tredje 
området som digital kompetens byggs upp av är attityder. Attityder innefattar 
kritiskt, och reflekterande, tänkande i förhållande till hur informationen tolkas 
och hur den används. Attityder innefattar också intresset för att använda sig av 
digital teknik. Digital kompetens innefattar alltså både kunskaper i och 
kunskaper om (Reneland-Forsman, 2011). 

Digital kompetens har, från politiker, lyfts som en demokratifråga. Fridolin och 
Damberg (Regeringskansliet, 2016) menar att elevernas liv, utan undantag, 
kommer att påverkas av digitaliseringen. Delvis genom att påverka elevernas 
framtida slagkraft på arbetsmarknaden men även för att Sverige som land ska 
kunna hävda sig på den globala marknaden. De (Fridolin & Damberg, 
Regeringskansliet, 2016) påstår att det enda sättet vi kan bemöta det 
förestående behovet av teknisk och digital kompetens är genom att det omfattas 
av skolundervisningen. De argumenterar särskilt för programmeringens 
existens inom ramen för skolans undervisning och det framtida, mer jämställda, 
klimat det skulle föra med sig inom vidareutbildningar och arbetsliv. 

Redan 1961 framhöll datavetaren Alan Perlis vikten av programmering som en 
del av undervisningsinnehållet (Mannila, 2017). Detta påverkade IT-
undervisningen under 1970- och 1980-talet till att helt fokuseras på 
programmering (Rolandsson, 2015). 1971 undersökte Skolöverstyrelsen 
möjligheterna för undervisning inom datorteknik, något som utmynnade i 
begreppet datalära inom matematikämnet i Läroplan för grundskolan, Lgr80, 
med det explicita syftet att eleverna skulle lära sig om datorer (Mannila, 2017). 
Samtidigt fick programmeringen i skolan ta emot kritik på grund av dess 
komplexa natur samt den krävande tidsaspekten (Rolandsson, 2015). På grund 
av bristen på kunniga lärare och svårigheter med att integrera 
programmeringsundervisningen med andra ämnen valde många skolor att sluta 
undervisa programmering under 1990-talet. Där syftet tidigare var att eleverna 
skulle lära sig om datorer omformulerades 1994 års läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, Lpo94 till att syfta till att elevernas skulle lära sig 
med datorer (Mannila, 2017). 
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Den 9 mars 2017 togs regeringsbeslutet att utveckla skolans uppdrag som det 
presenteras i läroplanen till att även arbeta för en förstärkning av elevernas 
digitala kompetens (Regeringskansliet, 2017a). Om de verksamma pedagogerna 
ska lyckas med detta uppdrag krävs det att de har kompetens att välja och 
använda digitala verktyg som passar undervisningssituationen (Regeringen, 
2017). För att det ska vara möjligt att svara upp mot kraven på en likvärdig 
utbildning med syfte att eleverna ska kunna tillgodoses digital kompetens krävs 
det fortbildning för pedagogerna (Fahlén, 2016). Ändringarna kommer att träda 
i kraft senast 1 juli 2018 men det står skolorna fritt att implementera de 
reviderade förändringarna från 1 juli 2017 (Regeringskansliet, 2017b). 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 reviderades 
2017 för att täcka in digital kompetens som ett tillägg till ämnesinnehållet. 
Särskilt tydligt kan digitaliseringstillägget ses i teknikämnets innehåll.  

Teknikämnets syfte ändras/kompletteras: 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk 
verksamhet och den egna användningen av tekniska lösningar har betydelse för, och 
påverkar, människan, samhället och miljön. Vidare ska undervisningen ge eleverna 
förutsättningar att utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska lösningar och 
relatera dessa till frågor som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling. 
(Skolverket, 2017, s. 283) 

Teknikämnets innehåll kompletteras med: 

Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, 
utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några 
vanliga föremål som styrs av datorer. /…/ 

Att styra föremål med programmering. 

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller. /…/ 

Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder 
olika tjänster via internet. (Skolverket, 2017, s. 284) 

För att undervisningen överhuvudtaget ska vara givande behöver lärare ha 
pedagogisk kunskap, ämnesdidaktisk kunskap och ämneskunskap (Rolandsson, 
2015). I studien Lärares teknikdidaktiska kompetens och dess betydelse för 
elevers teknikintresse (Mattsson, 2015) påvisades ett samband mellan den 
ämneskompetens lärare innehar inom teknikämnet med elevernas intresse för 
ämnet. Ämneskunskaperna har dessutom visat sig ligga till grund för lärares 
tilltro till sin egen förmåga och tilltron till den egna pedagogiska dugligheten 
(Rohaan, Taconis & Jochems, 2012). Lärarkompetensen är knuten till lärares 
formella utbildning inom ämnet och studier visar att lärare som fått utbildning 
inom det ämne de undervisar i på ett bättre sätt följer styrdokumenten än lärare 
som saknar specifik ämnesutbildning (Mattsson, 2015). Rolandssons (2015) 
studie visar på att det finns ett stort kompetensutvecklingsbehov för lärare inom 
teknikämnet. 

Detta försvåras ytterligare av de digitala klyftor som redan existerar i samhället. 
Digitala klyftor, eller digital divides, uppkom som begrepp i mitten på 1990-
talet i USA och används för att diskutera skillnader i attityd och tillgång till IKT, 
informations- och kommunikationsteknologi, samt dess spridning i samhället. 
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Begreppet är dock problematiskt då det saknar en tydlig definition utan snarare 
definieras utifrån den kontext där begreppet används (Samuelsson, 2014). 
OECD definierar begreppet som”… klyftan mellan individer, hushåll, företag 
och geografiska områden av olika socioekonomiska förutsättningar med hänsyn 
till både deras möjligheter att tillgå informations- och 
kommunikationsteknologi samt deras användning av internet för olika typer av 
aktiviteter” (OECD, 2011, min översättning). De digitala klyftorna kan med den 
definitionen uppmärksammas mellan allt från kön, etnicitet, klass och 
generation som vid geografisk anknytning och individers förmåga att lära i 
teknikrika miljöer (Forsling, 2011).  

Prensky (2001a) problematiserar i sin artikel Digital natives, digital 
immigrants lärares förmåga att lära ut IKT baserat på vilken generation som 
lärarna tillhör. Är lärarna uppvuxen innan 1980 definierar Pernsky (2011a) 
lärarna som ”digital immigrants” och anser att dessa lärare saknar den digitala 
kompetens som krävs för att utbilda de yngre generationerna i IKT. Prensky 
(2001a) benämner den yngre generationen som ”digital natives” och menar att 
den består av en grupp individer som vuxit upp med digital media. Orsakerna 
bakom uppdelningen är att den yngre generationen, genom socialiseringen in i 
den digitala världen, utvecklat en rad kognitiva förmågor som, inte var för sig 
egentligen är nya men genom mixen och kraften av dessa, utvecklat deras sätt 
att tänka. De funktioner Prensky (2001b) menar att den yngre generationen 
utvecklar är bland annat förståelsen för representationsformer, spatial förmåga, 
induktionsförmåga (göra observationer, skapa hypoteser och dra slutsatser), 
förmågan att uppmärksamma världen från olika perspektiv samtidigt och 
reagera snabbare på stimuli. De kognitiva funktionerna verkar arbeta parallellt 
med varandra istället för sekvenserat. Därför hävdar Prensky (2001a) att det är 
problematiskt för ”digital immigrants” som arbetar som pedagoger att lyckas 
med sitt pedagogiska uppdrag att utbilda ”digital natives”. 

Kritik har riktats mot Prenskys (2001) ståndpunkt att ”digital natives” ”föds in” 
i en digital kontext och därmed tillhandahåller sina digitala kunskaper genom 
att ingå i detta sammanhang. En kvantitativ studie av Guo, R., Dobson, T., & 
Petrina, S (2008) fastslår att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad 
mellan IKT kompetens och vilken åldersgrupp läraren tillhör. Studien bygger på 
data från enkäter och klassrumsobservationer av lärarstudenter och verksamma 
lärare i USA mellan åren 2001 till 2007. Guo et.al (2008) anser att Prenskys 
(2001) teori att ”digital natives” ärver sin IKT kompetens är missvisande och 
fokus borde riktas bort från generaliseringar till ett mer individbaserat 
förhållningssätt. Vidare menar Guo et.al (2008) att datakunskap inte per 
automatik innebär att ”digital natives” tillhandahåller en adekvat IKT 
kompetens. Det krävs, menar Guo et.al (2008), att eleverna inte enbart har 
kunskap om IKT utan också kunskap i IKT. För att detta ska vara möjligt 
fordras det vägledningen från pedagoger oavsett vilken åldersgeneration dessa 
pedagoger tillhör. 

Även om den äldre generationen skulle ha svårigheter i att utbilda den yngre 
generationen kan de ändå utveckla sin digitala kompetens genom kreativitet, 
utbildning och stöd från sin omgivning och därigenom nå en nivå där de kan nå 
sina elever på deras nivå (Prensky, 2001b). 
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Vidare har olika skolor har olika förutsättningar för sin undervisning beroende 
på vilka ramar skolan har att förhålla sig till (Lundgren, 2014). Dessa ramar kan 
delas upp i yttre och inre ramar. De yttre ramarna är de beslut som tas 
angående verksamheten på statlig och kommunal nivå. De inre ramarna är de 
beslut som tas inom skola och lärarlag. Dessa innefattar budgetramar, i form av 
materialinköp, anställningar och fortbildningar, rumsliga ramar som innefattar 
lokaler och möblemang, tidsmässiga ramar för undervisning och planering och 
innehållsliga ramar som styr vad som ska läras ut och användningen av 
läromedel. Slutligen räknas också personer in som en ramfaktor, här innefattas 
läraren och dess kompetens, erfarenhet och utbildning (Stensmo, 2008). 
Sammanfattningsvis kan man säga att ramarna styr vad som är genomförbart i 
undervisningssituationen. 

De erfarenheter, upplevelser och de utbildningar vi tillhandahåller oss formar 
oss som människor både privat som i yrkeslivet. Som lärare är det viktigt att ta 
tillvara på detta erfarenhetskapital i skapandet av sin profession för att kunna 
förhålla sig till både ämne och elever. Lindström och Pennlert (2012) tar upp 
ämneskompetensen som ett extra viktigt område för lärare i deras 
yrkesutövning och yrkeskunnande. Kompetens kan uttryckas som en individs 
förmåga till handling i förhållande till en viss uppgift (Lindström & Pennlert, 
2012). Därför är det problematiskt när lärare ställs inför ett ämne som de 
saknar erfarenheter av. Vad händer när lärare står inför detta problem? Om 
lärare saknar ämneskompetens ser vi det som självklart att utbildningen 
kommer att påverkas negativt. Om eleverna ska tillhandahållas en likvärdig 
utbildning krävs det att lärarna har rätt förutsättningar för att bedriva sin 
undervisning.  

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Från höstterminen 2018 ska lärare förhålla sig till digitaliseringstillägget i sin 
teknikundervisning. När innehåll tillkommer till rådande läroplan skapas 
problem för undervisningen som grundar sig i personalens avsaknad av 
kompetens. Digitaliseringstillägget medför att måluppfyllelsen i teknikämnet 
blir lidande. 

Syftet med föreliggande studie är att få fördjupad kunskap om den framtida 
teknikundervisningens möjliggörande i förhållande till digitaliseringstillägget.  

Syftet uppnås genom att besvara följande konkreta forskningsfrågor:  

1. Hur upplever några lärare sin digitala kompetens i förhållande till teknikämnets 
digitaliseringstillägg? 

2. Vilken eller vilka typer av stöd uppskattar några lärare att de kommer behöva 
för att kunna bedriva sin framtida teknikundervisning i förhållande till 
digitaliseringstillägget? 

2 Metod 

Vår datainsamlingsmetod utgjordes av en online-enkät (Bilaga 1) som bidrar 
med empiri till studien. Valet av enkät som metod gav oss möjlighet att nå en 
större respondentgrupp (Stukàt, 2005; Bryman, 2011) och gav ett mer 
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geografiskt omfattande urval (Ejlertsson, 2014). Enkätens anonymitet skänker 
studien högre tillförlitlighet då respondenterna i högre grad besvarar, vad som 
kan uppfattas som, känsliga frågor (Ejlertsson, 2014). 

För att få så stor spridning som möjligt användes sociala medier och mer 
specifikt Facebookgrupper som riktar sig mot yrkesutövande F-3 lärare. För att 
säkerställa att vi skulle få in svar skickades det också ut ett mail med kort 
information om enkäten till kontaktpersonerna på de F-3 skolor som 
samarbetar med Mälardalens Högskola. Antalet skolor som fick 
direktinformation om enkäten var 28 stycken. Vi motiverar vårt val av detta 
förfarande med att det troligtvis skulle stärka svarsfrekvensen. Eftersom att 
enkäten nådde ut till ett okänt antal lärare kan vi inte säga något om bortfallet 
annat än det interna bortfall som uppkom på specifika frågor eller gällande de 
som fastnade i kontrollfrågan. 

Studiens forskningsfrågor delades upp i förhållande till läroplanens 
digitaliseringstillägg och genererade påståenden som respondenterna fick ta 
ställning till. Detta gjordes genom att markera sin grad av instämmande på en 
Likert-skala. Enkäten delades upp i tre delar där den första delen utgjordes av 
missivbrev och information om enkäten. Den andra delen användes för att 
samla in respondentinformation, som ålder, län, utbildning och 
respondenternas självuppskattade digitala kompetens. Den avslutande delen 
samlade in respondenternas upplevda stödbehov i förhållande till de fyra olika 
läroplanstilläggen.  

Under en av delarna skapades ett motsägelsefullt påstående. Alla delar 
utformades i övrigt likadant och avslutades med en öppen fråga om upplevt 
behov av stöd. Avslutningsvis skapades två påståenden för att få 
respondenternas grad av instämmande i hur enkel enkäten var att fylla i samt 
hur enkla frågorna var att besvara.  

Frågan om var respondenten är verksam ställdes för att kunna vara medvetna 
om hur mycket vår riktade insats mot högskolans partnerskolor påverkade. Den 
geografiska spridningen kunde eventuellt påverka resultatdiskussionen och 
därför blev det viktigt för oss att vara medvetna om spridningen. Den öppna 
frågan i slutet av de fyra tilläggsrubrikerna lades in för att täcka in alternativ vi 
eventuellt inte hade tänkt på. Det motsägelsefulla påståenden tänktes som en 
kontrollfråga för att kunna upptäcka skevheter och sortera bort eventuella 
respondenter som bara klickat sig igenom enkäten (Bryman, 2011).  

Enkätens utformning i uppdelning av delar som gradvis upplevdes som tyngre 
och tyngre motiverades med Brymans (2011) råd om enkäters utformning. Det 
gjordes dels för att få enkäten att se mindre ut än vad den var men också för att 
det rent stilistiskt gav enkäten en struktur som upplevdes som trivsam. Genom 
att utnyttja Google formulär höll vi stilmallen konsekvent samtidigt som det gav 
oss möjlighet att välja huruvida frågorna skulle vara obligatoriska att besvara 
samt hur de skulle besvaras, det vill säga med ett val per rad. Det gav oss också 
möjlighet att extrahera rådatan som en csv-fil, något som var viktigt för vårt 
analysval.  

Innan enkäten gick ut på riktigt testades den på en pilotgrupp bestående av tio 
personer, däribland kurskamrater och yrkesverksamma lärare. Enkäten 
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skickades också till handledaren. Detta gjordes för att få en uppskattning av 
enkätens tidsåtgång samt vilka frågor som eventuellt behövde förtydligas 
(Ejlertsson, 2014). Av de tio tillfrågade var det ingen som upplevde enkätens 
utformning som svår. Däremot fanns det vissa frågor som upplevdes som 
otydliga vilket motiverade till förändring och förtydliganden. Eftersom det inte 
finns möjlighet att ändra i enkäten efter att den distribuerats blev betydelsen av 
pilotstudien större (Cohen et al., 2007).  

Enkäten skickades ut den 19/4-2018 och låg tillgänglig i två veckor. Efter en 
vecka skickades en påminnelse ut där vi passade på att tacka för deltagandet 
hittills. 

För att kunna analysera det insamlade materialet extraherades enkätens svar 
som en csv-fil och matades in i statistikprogrammet Statistical Package for the 
Social Sciences, SPSS. Totalt importerades 72 svar. Korrelationen mellan 
kontrollfrågorna testades i varje enskilt fall och sorterade bort tre fall av 
skevheter. Åldersgrupperingarna grupperades ihop ytterligare för att skapa 
större kategoriskt omfång. Respondentinformationen testades mot enkätens del 
om uppskattad digital kompetens med hjälp av Pearsons 
korrelationskoefficient, därefter användes Kruskal-Wallis test för att synliggöra 
skillnaderna mellan de olika åldersgrupperingarna och årskurserna. Kruskal-
Wallis-metoden lämpar sig väl när man vill jämföra flera, ej normalfördelade, 
individgruppers medelvärden gällande en specifik variabel. Proceduren 
upprepades för att testa respondentinformationen mot den del av enkäten som 
behandlade upplevt stödbehov. Läroplanens digitaliseringstillägg benämns i 
resultatet på samma vis som de benämndes i enkäten, nämligen 
Datoranvändning, Programmering, Digital Dokumentation och Nätsäkerhet. 

2.1 Etiska överväganden 

Vi har informerat om studiens syfte och vilka vi är som har genomfört studien 
samt upplyst respondenterna hur de kan ta del av studiens resultat. Denna 
information har vi presenterat i enkäten och där har vi även informerat om att 
deltagandet är frivilligt. Enkätens utformning uppfyller kravet på 
konfidentialitet eftersom enkäten är utformad så att den fylls i anonymt och 
inga svar kan härledas till en specifik respondent. I och med detta anser vi att 
studien förhåller sig till informationskravet och konfidentialitetskravet och 
därför menar vi att deltagarna fått möjlighet att själva avgöra om de vill delta i 
enkäten eller inte. I våra etiska övervägande har vi använt oss av de 
forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet redogör för i sin publikation 
God forskningssed (2017). 

3 Resultat 

Det presenterade resultatet är endast det som visat sig ha signifikant värde. Det 
interna bortfallet som presenteras i vissa diagram är de fall där respondenter 
har hoppat över just den specifika frågeställningen. Övriga analysers resultat 
står att finna i bilaga 2. 
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3.1 Demografi 

Av de 69 respondenterna var 68 
stycken kvinnor. 62 stycken av 
respondenterna var behöriga för att 
undervisa i sin årskurs. 48 procent av 
respondenterna låg inom 
åldersspannet 36-50 år. Årskurserna 
var förhållandevis jämnt 
representerade med en viss majoritet 
av lärare i årskurs två. 54 respondenter 
uppgav att de redan i dagsläget arbetar 
efter den reviderade läroplanen. Den 
demografiska uppdelningen 
presenteras utförligt i figur 1 till 5. 

Av de svarande uppgav 49 procent att 
de arbetar i något av länen 
Västmanland, Södermanland eller 
Stockholm. De län som respondenterna 
arbetar i presenteras utförligt i figur 6.  

Kvinnor; 
68; 99%

Män; 1; 
1%

Kön

Kvinnor

Män

Figur 1 Könsfördelning 
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Figur 2 Lärarbehörighet för verksam årskurs 
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Figur 3 Ålder 

 

Figur 4 Yrkesverksam årskurs 
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Figur 5 Arbetar efter Läroplan reviderad 2017 
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Figur 6 Geografisk fördelning 
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3.2 Digital Kompetens 

Avsnittet behandlar lärares egenupplevda digitala kompetens. Resultatet 
presenteras från det generella till det specifika.  

3.2.1 Beskrivande statistik 

Tabell 1 nedan presenterar medelvärden av samtliga respondenters svar 
gällande deras egenuppskattade digitala kompetens.  

Tabell 1 

Egenuppskattad Digital Kompetens 

 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Datoranvändning 69 1 6 4,91 1,269 

Programmering 69 1 6 3,33 1,502 

Digital 

Dokumentation 

68 1 6 3,75 1,342 

Nätsäkerhet 69 1 6 4,42 1,193 

 

Figur 7 Åskådliggör tabell 1  
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Digital kompetens och Årskurs 

Tabell 2 presenterar skillnaderna i 
hur respondenterna i grupperna som 
delats upp efter årskurs svarat. Figur 
8 åskådliggör skillnaderna i upplevd 
digital kompetens baserat på vilken 
årskurs respondenterna arbetar i. 
Figur 8 är en representation av 
Kruskal-Wallis analysen som 
genererade tabell 2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 Åskådliggör Tabell 2 
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Digital kompetens och Ålder 

Tabell 3 presenterar skillnaderna i hur 
respondenterna i grupperna som delats 
upp efter ålder svarat. Figur 9 
åskådliggör skillnaderna i upplevd 
digital kompetens baserat på vilken 
åldersgrupp respondenterna tillhör. 
Figur 9 är en representation av 
Kruskal-Wallis analysen som 
genererade tabell 3. 
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3.2.2 Korrelationsanalyser 

Tabell 4 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabell 4 påvisar att ju äldre lärare är desto lägre skattar de sin digitala 
kompetens gällande nätsäkerhet och ju yngre lärare är desto högre skattar de 
sin digitala kompetens gällande nätsäkerhet, r= -0,329, N=67, p= 0,006. 

Tabell 5 

Korrelationsanalys mellan Årskurs och Uppskattad Digital Kompetens 

 Datorhantering Programmering 

Digital 

Dokumentation Nätsäkerhet 

Årskurs Pearson 

Correlation 

-0,067 0,241* 0,000 0,083 

Sig. (2-tailed) 0,585 0,046 1,000 0,499 

N 69 69 68 69 

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Tabell 5 påvisar att ju lägre årskurs lärare undervisar i desto lägre skattar de sin 
digitala kompetens gällande programmering och ju högre årskurs lärare 
undervisar i desto högre skattar de sin digitala kompetens gällande 
programmering, r= 0,241, N= 69, p= 0,046. 

3.3 Stödbehov 

Avsnittet presenterar lärares egenupplevda behov av stöd i förhållande till de 
fyra tilläggen till det centrala innehållet i ämnet teknik. Resultatet presenteras 
från det generella till det specifika.  

Korrelationsanalys mellan Ålder och Uppskattad Digital Kompetens 

 Datorhantering Programmering 

Digital 

Dokumentation Nätsäkerhet 

Ålder Pearson 

Correlation 

-0,125 -0,071 -0,061 -0,329** 

Sig. (2-tailed) 0,314 0,571 0,629 0,006 

N 67 67 66 67 
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3.3.1 Generellt upplevda stödbehov 

Figur 10 nedan presenterar samtliga respondenternas upplevda stödbehov 
gällande de fyra tilläggen. Resultatet som visas är ett medelvärde av 
respondenternas svar på en sexgradig skala.  

 

Figur 10 Jämförelse av stödbehov 

3.3.2 Datoranvändning 

Beskrivande statistik 

Tabell 6 nedan presenterar medelvärden av samtliga respondenters svar 
gällande stödbehov i förhållande till tillägget Datoranvändning. Figur 11 
åskådliggör skillnaderna mellan åldersgrupperingarnas upplevda stödbehov. 
Figur 12 åskådliggör skillnaderna i upplevt stödbehov baserat på vilken årskurs 
respondenterna arbetar i. Figur 11 och figur 12 är representationer av Kruskal-
Wallis analyser. 
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Tabell 6 

Medelvärden för Stödbehov gällande Datoranvändning 

Behov N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Utbildning 69 1 6 3,58 1,786 

Planering 68 1 6 4,12 1,511 

Lokaler 69 1 6 2,17 1,328 

Teknisk utrustning för 

läraren 

69 1 6 5,26 1,066 

Teknisk utrustning för 

eleverna 

69 1 6 5,20 1,183 

Material 69 1 6 3,99 1,510 

Ytterligare personal 69 1 6 3,03 1,740 

 

 

Figur 11 Representation av Kruskal-Wallis analyser mellan åldersgrupperingarnas svar om stödbehov 
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Figur 12 Representation av Kruskal-Wallis analyser mellan årskursgruppernas svar om stödbehov 

Korrelationsanalyser 

Tabell 7 

Korrelationsanalys Stödbehov - Åldersgrupper - Årskurs 

 Utbildning Planering Lokaler 

Teknisk 

utrustning för 

läraren 

Teknisk 

utrustning för 

eleverna Material 

Ytterligare 

personal 

Åldersgrupp Pearson 

Correlation 

0,339** 0,327** -0,076 -0,034 -0,059 0,110 0,286* 

Sig. (2-tailed) 0,005 0,007 0,541 0,785 0,635 0,374 0,019 

N 67 66 67 67 67 67 67 

Årskurs Pearson 

Correlation 

-0,001 -0,336** -0,072 -0,062 -0,002 -0,114 -0,002 

Sig. (2-tailed) 0,996 0,005 0,558 0,613 0,990 0,351 0,984 

N 69 68 69 69 69 69 69 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Tabell 7 påvisar att ju äldre lärare är desto högre behov av utbildning upplever 
de och ju yngre lärare är desto lägre upplevs behovet, r= 0,339, N= 67, p= 
0,005. 

Ju äldre lärare är desto högre behov av planering upplever de och ju yngre 
lärare är desto lägre upplevs behovet, r= 0,327, N= 66, p= 0,007. 

Ju äldre lärare är desto högre behov av stöd från ytterligare personal upplever 
de och ju yngre lärare är desto lägre upplevs behovet, r= 0,286, N= 67, p= 
0,019. 

Ju högre årskurs lärare undervisar i desto lägre upplevs behovet av planering 
och ju lägre årskurs lärare undervisar i desto högre upplevs behovet av 
planering, r= -0,336, N= 68, p= 0,005. 

3.3.3 Programmering 

Beskrivande statistik 

Tabell 8 nedan presenterar medelvärden av samtliga respondenters svar 
gällande stödbehov i förhållande till tillägget Programmering. Figur 13 
åskådliggör skillnaderna mellan åldersgrupperingarnas upplevda stödbehov. 
Figur 13 är en representation av Kruskal-Wallis analys. 

Tabell 8 

Medelvärden för Stödbehov gällande Programmering 

Behov N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Utbildning 68 1 6 4,51 1,531 

Planering 68 1 6 4,26 1,378 

Lokaler 68 1 6 2,22 1,348 

Teknisk utrustning för 

läraren 

68 2 6 5,21 1,030 

Teknisk utrustning för 

eleverna 

68 1 6 5,15 1,110 

Material 67 1 6 3,67 1,673 

Ytterligare personal 68 1 6 3,25 1,832 
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Figur 13 Representation av Kruskal-Wallis analyser mellan åldersgrupperingarnas svar om stödbehov 

Korrelationsanalyser 

Tabell 9 

Korrelationsanalys Stödbehov - Åldersgrupper 

 Utbildning Planering Lokaler 

Teknisk 

utrustning 

för läraren 

Teknisk 

utrustning för 

eleverna Material 

Ytterligare 

personal 

Åldersgrupper Pearson 

Correlation 

0,152 0,343** -0,037 0,239 0,193 0,130 0,329** 

Sig. (2-

tailed) 

0,222 0,005 0,768 0,054 0,121 0,301 0,007 

N 66 66 66 66 66 65 66 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabell 9 påvisar att ju äldre lärare är desto högre behov av planering upplever 
de och ju yngre lärare är desto lägre upplevs behovet, r= 0,343, N= 66, p= 
0,005. 

Ju äldre lärare är desto högre behov av stöd från ytterligare personal upplever 
de och ju yngre lärare är desto lägre upplevs behovet, r= 0,329, N= 66, p= 
0,007. 
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Ytterligare
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18-30 31,79 24,95 35,1 26,64 26,86 33,12 27,95
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51-65+ 43,85 42,42 36,73 40,27 38,69 42,46 46,08
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3.3.4 Digital Dokumentation 

Beskrivande statistik 

Tabell 10 nedan presenterar medelvärden av samtliga respondenters svar 

gällande stödbehov i förhållande till tillägget Digital Dokumentation. Figur 14 

åskådliggör skillnaderna mellan åldersgrupperingarnas upplevda stödbehov. 

Figur 14 är en representation av Kruskal-Wallis analys. 

Tabell 10 

Medelvärden för Stödbehov gällande Digital Dokumentation 

Behov N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Utbildning 69 1 6 4,32 1,558 

Planering 69 1 6 4,29 1,384 

Lokaler 69 1 6 2,04 1,322 

Teknisk utrustning för 

läraren 

68 2 6 5,24 1,067 

Teknisk utrustning för 

eleverna 

69 2 6 5,10 1,152 

Material 69 1 6 3,49 1,549 

Ytterligare personal 69 1 6 3,01 1,728 

 

Figur 14 Representation av Kruskal-Wallis analyser mellan åldersgrupperingarnas svar om stödbehov 
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Korrelationsanalyser 

Tabell 11 

Korrelationsanalys Stödbehov - Åldersgrupper 

 Utbildning Planering Lokaler 

Teknisk 

utrustning för 

läraren 

Teknisk utrustning 

för eleverna Material 

Ytterligare 

personal 

Åldersgrupper Pearson 

Correlation 

0,292* 0,389** 0,086 0,036 0,177 0,317** 0,402** 

Sig. (2-tailed) 0,016 0,001 0,488 0,773 0,151 0,009 0,001 

N 67 67 67 67 67 67 67 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Tabell 11 påvisar att ju äldre lärare är desto högre behov av utbildning upplever 
de och ju yngre lärare är desto lägre upplevs behovet, r= 0,292, N= 67, p= 
0,016. 

Ju äldre lärare är desto högre behov av planering upplever de och ju yngre 
lärare är desto lägre upplevs behovet, r= 0,389, N= 67, p= 0,001. 

Ju äldre lärare är desto högre behov av material upplever de och ju yngre lärare 
är desto lägre upplevs behovet, r= 0,317, N= 67, p= 0,009. 

Ju äldre lärare är desto högre behov av stöd från ytterligare personal upplever 
de och ju yngre lärare är desto lägre upplevs behovet, r= 0,402, N= 67, p= 
0,001. 

3.3.5 Nätsäkerhet 

Beskrivande statistik 

Tabell 12 nedan presenterar medelvärden av samtliga respondenters svar 
gällande stödbehov i förhållande till tillägget Nätsäkerhet. Figur 15 åskådliggör 
skillnaderna mellan åldersgrupperingarnas upplevda stödbehov. Figur 15 är en 
representation av Kruskal-Wallis analys. 
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Tabell 12 

Medelvärden för Stödbehov gällande Nätsäkerhet 

Behov N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Utbildning 68 1 6 3,49 1,634 

Planering 68 1 6 3,31 1,695 

Lokaler 68 1 5 1,59 ,996 

Teknisk utrustning för 

läraren 

68 1 6 4,46 1,550 

Teknisk utrustning för 

eleverna 

68 1 6 4,44 1,530 

Material 68 1 6 2,72 1,591 

Ytterligare personal 67 1 6 2,61 1,758 

 

 

Figur 15 Representation av Kruskal-Wallis analyser mellan åldersgrupperingarnas svar om stödbehov 
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Korrelationsanalyser 

Tabell 13 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabell 13 påvisar att ju äldre lärare är desto högre behov av utbildning upplever 
de och ju yngre lärare är desto lägre upplevs behovet, r= 0,339, N= 66, p= 
0,005. 

Ju äldre lärare är desto högre behov av planering upplever de och ju yngre 
lärare är desto lägre upplevs behovet, r= 0,425, N= 66, p= 0,001. 

Ju äldre lärare är desto högre behov av särskilda lokaler upplever de och ju 
yngre lärare är desto lägre upplevs behovet, r= 0,317, N= 66, p= 0,009. 

Ju äldre lärare är desto högre behov av teknisk utrustning för läraren upplever 
de och ju yngre lärare är desto lägre upplevs behovet, r= 0,357, N= 66, p= 
0,003. 

Ju äldre lärare är desto högre behov av teknisk utrustning för eleverna upplever 
de och ju yngre lärare är desto lägre upplevs behovet, r= 0,342, N= 66, p= 
0,005. 

Ju äldre lärare är desto högre behov av material upplever de och ju yngre lärare 
är desto lägre upplevs behovet, r= 0,353, N= 66, p= 0,004. 

Ju äldre lärare är desto högre behov av stöd från ytterligare personal upplever 
de och ju yngre lärare är desto lägre upplevs behovet, r= 0,401, N= 66, p= 
0,001. 

4 Tolkning och diskussion 

Generellt uppskattar lärare sin digitala kompetens inom programmering som 
låg medan den mer vardagliga datoranvändningen skattas högt. Det skulle 
kunna förklaras med att programmering är helt nytt inom det centrala 

Korrelationsanalys Stödbehov - Åldersgrupper 

 Utbildning Planering Lokaler 

Teknisk 

utrustning 

för läraren 

Teknisk 

utrustning för 

eleverna Material 

Ytterligare 

personal 

Åldersgrupper 

3 

Pearson 

Correlation 

0,339** 0,425** 0,317** 0,357** 0,342** 0,353** 0,401** 

Sig. (2-

tailed) 

0,005 0,001 0,009 0,003 0,005 0,004 0,001 

N 66 66 66 66 66 66 65 
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innehållet för teknik medan övriga tre tilläggen snarare är vidareutvecklingar av 
äldre innehåll. 

Vi tolkar resultatet som att yngre lärare uppskattar sin digitala kompetens 
gällande nätsäkerhet högre än sina äldre kollegor. Detta skulle kunna bero på 
att den yngre generationen socialiserats in i den digitala eran, vilket stärks av 
Prenskys (2001a) teori om Digital Natives, och genom det har en högre närvaro 
på digitala plattformar vilket gör att de utvecklat en mix av olika kognitiva 
funktioner som den äldre generationen saknar. 

Vidare ser vi i resultatet att lärare i förskoleklass skattar sin egen digitala 
kompetens gällande programmering lägre än lärare i högre årskurser. Studien 
påvisade en viss grad av korrelation, som dock saknade signifikans, mellan hög 
ålder och låg årskurs vilket skulle kunna förklara uppkomsten av lågt skattad 
programmeringskompetens i förskoleklass. Det skulle komma sig av att äldre 
lärare konsekvent skattade sin egen digitala kompetens, oavsett tillägg, lägre än 
yngre lärare. Detta kan förstås genom Prenskys (2001b) teori om att Digital 
Immigrants, det vill säga personer som är födda före 1980, faktiskt brister i sin 
digitala kompetens på grund av avsaknaden av utveckling av de nödvändiga 
kognitiva funktionerna. Vår studie visar på att äldre lärare är medvetna om sin 
bristande digitala kompetens genom att de konsekvent skattar sitt behov av stöd 
högre än yngre lärare oavsett typ av stöd och gällande samtliga 
digitaliseringstillägg. 

Studien pekar på att det finns digitala klyftor som är kopplade till ålder. Klyftan 
kan förklaras med Prenskys (2001b) teori om att de olika generationernas 
hjärnor utvecklats olika på grund av tillgången till IKT. Den observerade klyftan 
skulle också kunna ha andra förklaringar. Yngre människor kan eventuellt ha en 
förmåga att överskatta sin egen kompetens samtidigt som äldre, mer erfarna, 
lärare har en bättre uppfattning över sitt stödbehov. Det går inte heller att 
bortse från att studien observerat lärares upplevda kompetens. Hade studien 
fokuserat på att faktiskt testa olika lärares digitala kompetens är det möjligt att 
klyftan mellan generationerna skulle minska, eller i enlighet med Gou et al. 
(2008), inte existera alls. En annan, möjlig, förklaring till att klyftan kan 
åskådas kan vara att det möjligtvis finns ett normtänk i samhället om att yngre 
är duktigare på digital teknik, ett normtänk som även lärare innefattas av och 
som påverkar deras uppfattning om den egna kompetensen. 

Studien visar att det finns ett generellt behov av stöd hos lärare i form av 
teknisk utrustning för både lärare och elever oavsett vilken del av det centrala 
innehållet som behandlas. Generellt uppskattas särskilda lokaler samt 
ytterligare personal som låga behov för att kunna bedriva teknikundervisningen 
i förhållande till digitaliseringstillägget.  

Studien visar på att det finns ett behov av stöd som efterfrågas av lärare med 
varierande grad av digital kompetens. Mot bakgrund av teorin om ramfaktorer 
har inte alla skolor samma möjligheter att bedriva sin undervisning. Det kan 
komma sig av att lärarna som arbetar alla har olika nivåer av digital kompetens 
eller att den yttre satta budgeten inte tillåter den typ av inköp av teknisk 
utrustning som lärarna uppskattar att de behöver för att bedriva sin 
undervisning. Kontentan är att alla stödstrukturer inte går att erbjuda. 
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Konsekvensen av resonemanget blir att det oundvikligen kommer leda till att 
elevernas digitala kompetens, som den utvecklas inom ramen för skolans 
verksamhet, utvecklas olika. Eleverna växer upp med olika nivåer med digital 
kompetens och söker sig mot arbeten och utbildningar som kräver mer eller 
mindre digital kompetens. Detta mot bakgrund av den debatt som förts på 
riksdagsnivå genom Fridolin och Damberg (Regeringskansliet, 2016) om att 
utvecklingen går mot ett än mer digitalt samhälle kommer sätta eleverna i 
digitala klyftor som fortsätter att växa. Skolorna med låga möjligheter att 
utveckla sina elevers digitala kompetens ger sina elever sämre möjligheter att 
konkurrera om arbeten på den framtida arbetsmarknaden vilket i sin tur vidgar 
de digitala, och de socioekonomiska, klyftorna. Dagens digitala klyftor påverkar 
framtidens socioekonomiska klyftor. De lärare som har en högre uppskattad 
digital kompetens har ett lägre framtida stödbehov. Genom det resonemanget 
blir behovet av en likvärdig digital utbildning inom lärarprogrammen extra stor 
för att komma till rätta med de digitala klyftorna inom läraryrket i framtiden 
samtidigt som det behövs en satsning på att jämna ut de redan existerande 
klyftorna ute på arbetsplatserna. 

Vi upplever metodvalet som lyckat baserat på att det gav oss ett mycket gott 
underlag. Användandet av Google Formulär förenklade insamlandet av data 
avsevärt och gjorde processen kort med att överföra samtliga svar till 
statistikprogrammet. Något som hade kunnat falla bättre ut genom ett annat 
metodval var könsfördelningen. Om vi aktivt sökt upp och intervjuat lärare hade 
vi kunnat rikta in oss på att få en jämn fördelning mellan kvinnor och män. 
Statistikprogrammet tog också väldigt mycket tid i anspråk, tid som skulle 
kunnat användas för att fördjupa andra delar av studien. Vi uppmärksammades 
också på att vår fråga om vilken årskurs respondenterna arbetar i inte var så 
svart och vitt som vi trodde. Några lärare meddela att de arbeta i 
stadieöverskridande klasser och det valet fanns inte med i enkäten, detta gjorde 
att vi förlorade potentiella respondenter. Vi upplever också att vi kunnat få ut 
mer av enkäten om vi fått med en fråga om respondenternas digitala 
användning, både i yrkeslivet som privat.  

Undersökningens trovärdighet fastställs av utformandet av en transparant 
forskningsprocess. Det framgår i vår forskningsansats vad vår förförståelse 
grundar sig på och vilka metodval och urvalskriterier av datamängden som 
utförts. För att höja enkätens trovärdighet och giltighet testades enkäten på en 
pilotgrupp för att på så sätt få en uppfattning om hur enkäten togs emot och om 
något behövdes förtydligas. För att bemöta eventuell svarsskevhet utformades 
en motsägelsefull kontrollfråga i enkäten som hade till syfte att fånga upp 
konsekvent samtyckande. Studiens pålitlighet stärks av undersökningens 
omfång, både geografiskt men också av antalet respondenter i undersökningen.  

Framtida forskningsfrågor 

Det vore intressant att se en undersökning över hur stödbehoven ser ut generellt 
i skolan, kanske är det så att teknisk utrustning är något som efterfrågas oavsett 
ämne? Vi skulle gärna se att en kvalitativ studie kan genomföras för att testa 
studiernas resultat mot varandra. Förslagsvis genom intervjuer. Det vore också 
intressant att forska vidare i hur ålder påverkar våra självuppskattade förmågor. 
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4.1 Slutsats 

Huruvida de reella kompetensnivåerna faktiskt skiljer sig går inte att avgöra 
men självuppskattningarna som gjorts tyder på att det finns digitala klyftor 
kopplade till ålder. Äldre lärare upplever sin digitala kompetens som lägre än 
yngre lärare och de uppskattar även sina stödbehov för att kunna bedriva 
undervisning inom teknikämnet som större. Detta kan tyda på att äldre lärare är 
medvetna om sin lägre kompetensnivå och också är villiga att erkänna sina 
stödbehov för att kunna bedriva sin undervisning.  
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Bilaga 2 

 

Figur 16 Representation av Kruskal-Wallis analyser mellan årskursgruppernas svar om stödbehov 

 

 

Figur 17 Representation av Kruskal-Wallis analyser mellan årskursgruppernas svar om stödbehov 
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Figur 18 Representation av Kruskal-Wallis analyser mellan årskursgruppernas svar om stödbehov 
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