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Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskaperna om lärares uppfattningar om vilka 

möjligheter elever har för att utveckla digital kompetens från årskurs 1 till årskurs 3. Ansatsen 

är kvalitativ och med utgångspunkt i ett läroplansteoretiskt perspektiv. Genom intervjuer med 

sju grundskollärare framkom det att elever i viss mån får möjlighet att utveckla digital 

kompetens, men att lärare har uppfattningen att de inte riktigt har de förutsättningar som 

behövs för att eleverna fram till årskurs 3 skall kunna utveckla en adekvat digital kompetens.  
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1 Inledning 
I jämförelse med övriga europeiska länder ligger Sverige i topp beträffande tillgången av digital 

teknik men inte när det gäller användningen av det (Digitaliseringskommissionen, 2014). 

Regeringen beslutade för två år sedan att skriva in digital kompetens i grundskolans läroplan 

(Regeringskansliet, 2017), med syftet att kommande generationer skall få utbildning för att kunna 

delta och fungera i samhällets alltmer digitaliserade värld. I och med det har den digitala tekniken 

kommit att bli vanligt förekommande i skolan. Eftersom tekniken utvecklas kommer det också att 

krävas av samhällets medborgare att utveckla en mer adekvat digital kompetens. Dock tycks skolan 

utifrån vår erfarenhet använda de digitala verktygen mer som verktyg för att lära in kunskaper om 

andra ämnen, inte för att eleverna skall utveckla digital kompetens.   

 

Läroplanen beskriver att: 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och 

samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. 

De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för 

att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge 

eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens /.../ (Skolverket, 2018a, s. 7–8). 

Därmed utgör lärarnas kompetens och de digitala verktygen en avgörande roll i att uppdraget 

uppnås. Samspelet mellan dessa två faktorer kan på ett givande sätt skapa goda förutsättningar för 

lärande och för att eleverna ska utveckla digital kompetens. Digitaliseringskommissionen (2014) 

skriver att skolan behöver arbeta för att skapa arbetskraft som är digitalt kompetent. Det är ur en 

samhällsekonomisk synvinkel en nödvändighet i dagens samhälle eftersom vi lever i en värld där IT 

är en väsentlig del av vår vardag. Skolan anpassar sig efter samhällets utveckling, vilket gör att det 

inte finns någon anledning till att skolan inte ska implementera digitala verktyg i verksamheterna 

(Digitaliseringskommissionen, 2014). Utöver att fostra framtida samhällsmedborgare med digital 

kompetens skapar skolan genom att använda IT lika möjligheter mellan eleverna och minskar risken 

för att digitala klyftor uppstår (Digitaliseringskommissionen, 2014). Digitaliseringskommissionen 

(2014) menar också att det råder olikheter mellan skolor avseende användningen av digital teknik 

men att användningen av digitala verktyg kan öka kvalitén på lärandet och undervisningen. 

I en rapport som Skolverket (2018b) producerat gällande ”den nationella digitaliseringsstrategin för 

skolväsendet som antogs av regeringen hösten 2017” (s. 0) går det att läsa om hur digitaliseringen 

och användningen av digitala verktyg är mer påtaglig på högstadie- och gymnasieskolorna, där 

lärarna i större utsträckning fokuserar på att stärka elevernas digitala kompetens än vad som tidigare 

gjorts i grundskolan. Vidare skriver Skolverket (2018b) att det lärarna i grundskolan arbetar med är 

”att stärka elevernas förmåga till att källkritiskt granska information på internet.” (s. 40). Eskilstuna 

kommun (2019) har tagit fram ett eget material, en matris vars syfte är att underlätta för lärarna i 

arbetet med att utveckla elevernas digitala kompetens. I matrisen kan man tydligt urskilja betydligt 

fler förmågor som eleverna ska förvärva än att bara utveckla förmågan att söka information och ett 

källkritiskt förhållningssätt.  

 

Det som går att utröna i syftet för samhällsorienterande ämnen i årskurs 1–3 är att undervisningen 

ska ”/.../ ge eleverna möjlighet att förstå digitaliseringens betydelse för samhällsutvecklingen och 

för den personliga integriteten.” (Skolverket, 2018a, s. 224). De ska sammanfattningsvis också 

utveckla förmågan att ”söka information om samhället från medier, internet och andra källor och 

värdera deras relevans och trovärdighet” (Skolverket, 2018a, s. 225). Vidare i det centrala innehållet 

för årskurserna 1–3 ska de inhämta kunskap om: 

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan 

värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg (Skolverket, 2018a, s. 

226).  
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Det går genom dessa skrivningar att tolka informationen som att det endast är källkritik och 

informationssökning som är aktuellt inom samhällsorienterande ämnen för årskurserna 1–3.  

 

Kunskapskravet i SO för årskurs 3 är dessutom:  

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att 

framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. Eleven kan också söka information om samhället 

och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av 

resultaten så att innehållet klart framgår (Skolverket, 2018a, s. 230).   

Det framgår inte av kunskapskraven för årskurs 3 att eleverna ska utveckla explicita kunskaper om 

eller i digital kompetens. Även i kunskapskravet för årskurs 6 är det sparsamt utskrivet om målet att 

utveckla digital kompetens:  

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt 

och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet (Skolverket, 2018a, s. 230).  

Det tycks enligt läroplanen (Skolverket, 2018a) att tonvikten ligger på att utveckla förmågan att 

söka information samt källkritiska förmågor, inte att utveckla förmågor i att hantera och använda 

digitala verktyg för att utveckla en adekvat digital kompetens. Om inga explicita mål för 

undervisningen i årskurs 1–3 finns, kan man ställa sig frågan om hur lärare kan planera sin 

undervisning för att eleverna ska bli digitalt kompetenta. Ett av skolans uppdrag är att fostra 

eleverna till aktiva samhällsmedborgare, därav blir lärarnas kompetens och undervisning central för 

elevernas kunskapsutveckling (Tallvid, 2015). Med uppdateringarna i läroplanen (Skolverket, 

2018a) konstateras det att lärarna ska ”ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens” (s. 

8). Regering, huvudman och läroplan delger riktlinjer för vilka kunskaper som ska främjas hos 

eleverna för att de ska kunna utveckla digital kompetens, men hur ser lärarnas förutsättningar ut för 

det? Har skolor och lärare de förutsättningar som behövs för att förverkliga de regelverk som finns? 

I detta problemkomplex finns många oklarheter: hur förmedlar lärare kunskaper som leder till 

digital kompetens hos eleverna, vilka metoder används i syfte att främja elevernas digitala 

kompetens samt hur, när och varför använder lärarna digitala verktyg i undervisningen? Det är 

också intressant att veta vilka hinder och möjligheter lärare stöter på i sitt arbete med att ge eleverna 

möjlighet att utveckla digital kompetens inom de samhällsorienterande ämnena från årskurs 1 till 

årskurs 3. 

 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 
Läroplanen föreskriver att elever i grundskolan skall få möjligheten att utveckla digital kompetens, 

men det framstår som oklart hur lärare arbetar för att ge elever förutsättningar för att göra det. 

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskaperna om lärares uppfattningar om vilka 

möjligheter elever har för att utveckla digital kompetens från årskurs 1 till årskurs 3. 

 

För att uppnå syftet kommer följande forskningsfrågor att besvaras: 

1. I vilken utsträckning anser sju lärare i årskurs 1–3 att elever får möjlighet att utveckla 

digital kompetens inom SO fram till årskurs 3?  

2. Hur arbetar sju lärare i årskurs 1–3 med digital teknik för att ge elever möjlighet att 

utveckla digital kompetens inom SO? 

3. I vilken utsträckning anser sju lärare i årskurs 1–3 att läroplanen utgör stöd i att bedriva 

undervisning för att elever i årskurs 3 skall utveckla digital kompetens?  

4. På vilket sätt anser sju lärare i årskurs 1–3 att de har förutsättningarna för att utveckla 

elevers digitala kompetens från årskurs 1 till årskurs 3, inom SO? 

 

Forskningsfrågorna besvaras utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv och med en kvalitativ ansats. 
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2 Bakgrund 
I kapitlets första avsnitt definieras begrepp som bör förtydligas utifrån dess användning och 

betydelse i studien. Därefter presenteras forskningslitteraturen som använts till att presentera och 

beskriva det teoretiska perspektiv som använts för att bearbeta den insamlade datan. Kapitlet 

avslutas med ett avsnitt om rådande styrdokument med relevans för ämnet.  

 

2.1 Begrepp och definitioner 
Digital kompetens 

Digital kompetens förklaras av Regeringskansliet (2015) som en nyckelkompetens. Det innebär 

säkert och kritiskt nyttjande av informationssamhällets teknik, men även kunskaper och färdigheter i 

informationsteknik samt kommunikationsteknik.  

Digital kompetens i denna studie kan förklaras som en förmåga att använda digital teknik på ett 

säkert sätt, att bearbeta digital information på ett ansvarsfullt och kritiskt sätt. För detta krävs 

kunskaper om digitala verktyg och digital teknik såsom hur en dator kan användas för att söka, 

producera, spara och bedöma information. Det krävs även förmåga att kommunicera med andra och 

samarbeta över digitala plattformar. En annan central del är förståelsen för hur digitaliseringen 

påverkar vårt samhälle på olika sätt (Skolinspektionen, 2018). Grundläggande för digital kompetens 

är kunskaperna om hur digitala verktyg och digital teknik fungerar. Digital kompetens utgörs på så 

sätt av individens kunskaper om digitala verktyg och digitala medier samt individens förmåga att 

förstå den digitala samhällsutvecklingen och dess påverkan (Digitaliseringskommissionen, 2014). 

Dessutom innebär det att kritiskt förhålla sig till det digitala informationsflödet, kunna lösa olika 

problem, skapa och omsätta olika idéer till handling med hjälp av digitala verktyg (Skolverket, 

2018c). Digital kompetens omfattar alltså ett stort kunskapsområde som skall leda till att eleverna 

får förståelse för och en handlingsberedskap för digitaliseringens utveckling.   

Sammantaget handlar digital kompetens om elevers förmåga att använda digitala verktyg för att delta i 

lärandeprocesser tillsammans med andra eller självständigt på̊ ett ansvarsfullt och kreativt sätt. Det är 

också̊ en förmåga att använda digitala verktyg för att få tillgång till, använda och utvärdera information 

samt att producera och kommunicera information (Skolverket, 2018c, s. 45–46). 

Digitalisering 

Inom begreppet digitalisering kan två olika kategorier utrönas, informationsdigitalisering och 

samhällelig digitalisering. Digitalisering innebär att användning av IT-lösningar bidrar till att öka 

tillgänglighet och informationsspridning. Digitalisering innebär också att digital kommunikation 

mellan individer, organisationer och digitala verktyg blir tagna för givet.  

Samhället är till stor del digitaliserat, samtidigt som individerna i samhället i mindre grad kan 

särskilja det digitala från det analoga (Digitaliseringskommissionen, 2014). 

 

Informationssökning 

Med kunskaper om informationssökning kan eleven formulera sökbara frågeställningar, hitta 

information på olika sätt både analogt och digitalt. De ska ha förmågan att sortera ut relevant 

information från säkra källor. Det betyder att eleven kan söka information för att sedan med 

förmågan till källkritik säkerställa att den information som funnits är trovärdig (Skolinspektionen, 

2018). 

 

Källkritiskt förhållningssätt  

Att ha ett källkritiskt förhållningssätt betyder att alltid kritiskt värdera den information som eleven 

möter. Det betyder att analysera källors olika syfte och budskap för att utröna om informationen är 

trovärdig och användbar. Ett källkritiskt förhållningssätt innefattar också hur man söker information 

(Skolinspektionen, 2018). 
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Informationsdigitalisering 

Omvandling av information från analog form till digital form. 

 

Samhällelig digitalisering 

Det pågår en samhällsförändrande process där samhället konstrueras utifrån digitaliseringen. 

Gränserna mellan det digitala och analoga suddas ut. Människor och organisationer kan 

kommunicera för att utbyta information med sin omgivning på helt nya och innovativa sätt.  

 

Digitala system 

Ett digitalt system är exempelvis skolans digitala lärplattform där läraren kan dela information, 

kontakta vårdnadshavare eller använda för att dokumentera elevernas måluppfyllelse. Digitala 

system ska avlasta användaren och effektivisera arbetsprocesser kopplade till dokumentation, 

utvärdering och administration. Digitala system kan ge stöd för att dokumentera och utvärdera en 

mängd aktiviteter i skolan. De digitala system som genererar data om verksamheten kan också̊ 

användas som jämförelseunderlag mellan skolor vid utvärderingar samt till stöd för åtgärder för 

huvudmännen. Det betyder att digitala system för att organisera skolan som verksamhet har 

potential att bli stödsystem för att fatta beslut om resurstilldelning och prioriteringar som leder till 

en förbättrad verksamhet (Skolverket, 2018c). 

 

Digitala verktyg 

Digitala verktyg är olika elektroniska IT hjälpmedel som kan användas av lärare och elev i 

undervisningssituationer. I denna studie används begreppet för hjälpmedel som dator, surfplatta, 

smartphone, datorprogram, internet, intranät, digital skrivtavla, digitalkamera, projektor och 

dokumentkamera. 

 

Digitala medier  

Digitala kommunikationskanaler över internet förmedlar elektronisk information som kan förändras 

och vidarebefordras via digitala verktyg som datorer eller surfplattor. 

 

Den nationella digitaliseringsstrategin 

Det övergripande målet med digitaliseringsstrategin enligt Skolinspektionen (2018) är att i skola 

tillvarata digitaliseringens fördelar och möjligheter. Alla elever ska uppnå digital kompetens där 

kunskapsutvecklingen hos alla svenska elever ska stärkas genom en likvärdig utbildning 

(Skolinspektionen, 2018). 

 

Digital didaktik 

Omfattar lärares användning av begreppen i, om och genom digitala verktyg.  

För att lära i digitala verktyg innebär det att elever får lära sig hur de använder och manövrerar sig i 

program som finns i de digitala verktygen, att lära om digitala verktyg omfattar exempelvis datorns 

delar och även hur olika digitala verktyg kan samspela och till sist att lära genom digitala verktyg 

innebär att lärare använder digitala verktyg för att eleverna ska få bearbeta ämnesspecifikt stoff 

genom att använda exempelvis en Ipad. 

 

2.2 Forskningslitteratur 
Den litteratur som används i föreliggande studie bidrar till att inhämta kunskaper om ämnet vi valt 

att studera. Blomgren (2016) skriver i sin doktorsavhandling att resultatet från hans undersökning 

visar ”att digitaliseringen främjar elevernas motivation generellt i skolarbetet” (s. 171) och menar att 

digitaliseringen i sig har resulterat i en kontinuerlig användning av digitala verktyg som i sin tur 

främjar elevernas digitala kompetens. Digitaliseringen har inte bara haft inverkan på eleverna utan 

också på som Tallvid (2015) skriver i sin doktorsavhandling, lärares metoder för att planera sin 
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undervisning. Han påpekar också att möjligheten att använda digitala verktyg är varierande 

beroende på vilken skola eller kommun man tillhör. Vidare skriver Blomgren (2016) om hur 

motivationen hos eleverna kan påverkas beroende på hur undervisningen framskrider. Det 

framkommer i hans studie att eleverna vill ha en mer varierad användning av digitala verktyg i 

undervisningen. Eleverna menar också att lärarnas kunskaper och deras sätt att genomföra 

undervisningen för att gynna digital kompetens skiljer sig åt. Ett annat resultat som Blomgren 

(2016) också kunde ta del av genom sin studie är att eleverna anser sig i de samhällsorienterade 

ämnena utvecklat förmågor som är till fördel för deras utveckling av digital kompetens. I och med 

det, är vägledning och stöd från lärare samt deras planering av undervisningen avgörande aspekter i 

elevernas kunskapsinhämtning och utveckling av digital kompetens. 

 

Peciuliauskiene och Barkauskaite (2007) skriver i sin artikel om hur de digitala verktygen kan ha 

positivt inflytande på elevernas måluppfyllelse och andra förmågor som är nödvändiga för att de ska 

bli fungerande samhällsmedborgare i framtiden. Kroksmark (2015) skriver att digital kompetens är 

ett samlingsord för sambandet mellan information, kunskap och teknik. Digitala verktyg kan även 

vara ett hjälpmedel förutsatt att lärarna får utbildning och samtidigt utvecklar en djupare kunskap 

inom respektive ämne. Det gör i sin tur att läraren kan förändra sitt pedagogiska arbetssätt för att 

kunna möta elevernas olika förutsättningar och för att främja deras utveckling. I dagens samhälle är 

vi ständigt tillgängliga och tillgången på information, kunskap och kontakt mellan människor är 

aldrig långt borta. IT är en av människans främsta nyskapande idéer och det är i samspelet mellan 

människan och tekniken som förändringar sker (Kroksmark, 2015). Applicerar vi den tanken i 

skolans värld inser vi att samverkan mellan lärarens tekniska kunskaper och de digitala verktygen 

utgör det digitala lärandet i sig samt utvecklandet av digital kompetens. Det är helt enkelt en 

ömsesidig process mellan lärares kompetens och de digitala verktygen som inte kan nå förändring 

utan varandra (Kroksmark, 2015). 

Läraren kan därmed genom den digitala tekniken hjälpa eleverna att inhämta information och 

kunskap för att hjälpa dem att utveckla digital kompetens. Läraren är den som med hjälp av de 

digitala verktygen skapar en kreativ inlärning (Kroksmark, 2015).  

 

2.3 Styrdokument 
Det finns mycket information om samhällsutveckling, rådande digitalisering och behovet av 

att elever utvecklar digital kompetens i skolans styrdokument. Allteftersom samhället 

utvecklas ökar mängden teknik runt om elever i skolan och människor ute i samhället. Därav 

behöver eleverna i grundskolan få möta och lära sig om de digitala verktyg som finns och hur 

de kan användas. Det betyder att dessa bör finnas med som en naturlig del av elevers 

skolmiljö och att de även finns tillgängliga och implementeras i undervisningen på ett sådant 

sätt att elever i skolan får en möjlighet att utveckla digital kompetens, inte bara för att lära i 

skolan, utan för att lära för livet.   

 

2.3.1 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 - reviderad 

2018 

 

I läroplanen går det att läsa: 

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, med stort informationsflöde, ökad 

digitalisering och snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny 

kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritisk granska 

information, fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ (Skolverket, 2018a, s. 

9). 

Skolan behöver därmed kontinuerligt arbeta med att utveckla elevernas förståelse för 

digitaliseringen och hur den kan komma att påverka både individens och samhällets utveckling. 
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Därav ska eleverna ges möjlighet att utveckla de förmågor som krävs i hanteringen av digital teknik 

och för att utveckla digital kompetens (Skolverket, 2018a).  

 

För att elever ska uppnå de nationella mål som finns måste skolan ständigt utvecklas, vilket skolans 

huvudman bär det största ansvaret för. En förutsättning för att skolan ska kunna genomgå 

kontinuerlig förändring och vidareutvecklas är att det i verksamheten finns pedagogisk ledning, 

kunskap och ansvar. Därmed behöver personalen och ledningen fortlöpande reflektera kring vilka 

verktyg de använder och de didaktiska aspekterna av digital teknik samt följa upp och utvärdera 

resultat av tidigare valda metoder i samband med att nya implementeras och utvecklas i 

verksamheten (Skolverket, 2018a).  

 

När eleverna lämnar grundskolan ska de bland annat kunna:  

/…/ använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, 

problemlösning, skapande, kommunikation och lärande (Skolverket, 2018a, s. 12).  

Dessa kunskaper är nödvändiga för att eleven ska kunna verka i samhället och bidra med något som 

samhället är i behov av samt att de även utgör en grund för fortsatta studier. Det är därmed skolans 

ansvar att se till så att eleven utvecklar de efterfrågade kunskaperna. I läroplanens andra kapitel 

beskrivs det hur rektorn ansvarar för att skolans resultat mäter sig mot de nationella målen genom 

att bland annat förse personal med ”den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska 

kunna utföra sina uppgifter /.../” (Skolverket, 2018a, s. 17) samt att se att tillgången av läromedel 

och andra lärverktyg som digitala verktyg är tillräcklig. 

 

Enligt kursplanen för de samhällsorienterande ämnena ska eleverna ges möjligheten att få insikt i 

och förståelse för hur digitaliseringen påverkar samhällsutvecklingen och hur det hänger ihop 

(Skolverket, 2018a). Eleverna ska genom undervisningen i SO få den kunskap och de verktyg som 

behövs för att lära sig hur de kan hantera den information som de dagligen möter i skolan och på 

fritiden. De ska kunna inhämta kunskaper om hur de kan söka information, värdera den samt de 

källor informationen kommer ifrån, vare sig det sker med eller utan digitala verktyg (Skolverket, 

2018a). 

2.3.2 Skollagen 2010:800 

I Skollagen (SFS 2010:800) beskrivs att ”Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig 

utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning.” 

(Kap 10, §2) samt att ”Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela 

resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.” (Kap 1, §10). 

Därav kan det konstateras att det är rektorns, skolans och lärares ansvar att tillhandahålla digitala 

verktyg för att eleverna genom undervisning skall nå målet att utveckla digitala kompetens.   

2.3.3 Regeringsbeslut om stärkt digital kompetens i skolans styrdokument 

Regeringen beslutade den 9 mars 2017 att skärpa skrivelserna om digital kompetens i den svenska 

läroplanen (Regeringskansliet, 2017). Syftet var att utveckla och stärka elevers digitala kompetens. 

Förändringarna rör inte enbart elever, utan också lärares och rektorers uppdrag med att utöka arbetet 

kring digitala texter, digitala medier samt digitala verktyg. Det regeringsbeslutet avser är att öka 

användning och förståelse för olika digitala system och tjänster samt att eleverna utvecklar en 

förståelse för den påverkan digitaliseringen har på samhället och individen i det stora hela. Med 

denna förändring innebär det att skolans verksamhet ska ge elever de förutsättningar de behöver för 

att verka som aktiva samhällsmedborgare, där digitalisering står i centrum för samhällsutvecklingen 

(Regeringskansliet, 2015, 2017). 
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2.3.4 Eskilstuna kommuns plan för digitalisering 

För att exemplifiera hur en huvudman tillika kommun kan arbeta för att utarbeta egna riktlinjer för 

utvecklingen av digitaliseringen i skolans verksamhet har Eskilstuna kommun (2019) tagit fram ett 

material för grundskolan. Materialet Digitalia visar vilka kunskaper eleverna behöver inhämta för 

att utveckla digital kompetens och hur det kan struktureras. Materialet består av åtta kategorier som 

innehåller olika förmågor som är uppdelade efter respektive årskurs. För årskurserna 1–3 ser det ut 

på följande vis: 

 

Hantera digitala enheter 

Eleven kan starta, stänga av samt logga in på sin enhet och har strategier för att minnas lösenordet. 

Eleven kan ta hand om och hantera sin enhet samt berätta om och använda olika slags enheter såsom 

dator och lärplatta. Dessutom kan eleven spara och skriva ut digitala arbeten och dokument. 

 

Digital lärplattform 

Eleven kan logga in på skolans digitala lärplattform och ta del av pedagogisk dokumentation som 

berör eleven samt hitta sina skoluppgifter eller läxor. 

 

Kommunicera 

Eleven kan samarbeta i ett gemensamt dokument från olika enheter exempelvis Google docs. Eleven 

får prova att kommunicera via video. Eleven kan berätta om hur olika digitala verktyg förstärker 

kommunikation, dessutom kan eleven skicka och ta emot e-post, använda sociala medier för att 

kommunicera och muntligt återberätta eller redovisa med hjälp av bild och ljud med ett digitalt 

verktyg. 

 

Dokumentation 

Eleven kan använda ett tangentbord på ett bra och säkert sätt samt kan använda ett 

ordbehandlingsprogram för att skriva. Eleven kan dessutom med hjälp av talsyntes lyssna på sin 

skrivna text. Eleven kan också dokumentera med stöd av film, foto, ljud och bild. 

 

Presentera 

Eleven kan använda digitala verktyg för att presentera med bild och ljud. Eleven kan göra en digital 

tankekarta med bild och text, skapa en film med något digitalt verktyg och använda digitala verktyg 

för estetiska uttryck som musik, ritverktyg eller dans. 

 

Digitala verktyg som stöd för lärande 

Eleven kan använda talsyntes vid bokstavsinlärning och för läs- och skrivutveckling. Eleven kan 

använda appar eller program för träning av bokstavsljud, bokstavsform och skrivregler. Eleven kan 

använda foto och film som stöd i sitt lärande. Eleven kan använda olika digitala verktyg för 

inlärning, repetition, återkoppling och utveckling i sin undervisning samt använda inläsningstjänst 

för både självvalt och tilldelat material. 

 

Digitalt förhållningssätt 

Eleven kan berätta och prata om vad man behöver tänka på när man är i digitala miljöer som har 

reklam, nedladdning av appar, köp i spel etc. Eleven vet att vem som helst kan lägga upp saker på 

nätet samt att det är viktigt att värdera sina källor när man söker information på nätet. Eleven kan 

också grundläggande regler kring foto och film såsom att bilder som tas av en individ inte ska 

skickas eller publiceras utan tillåtelse från individen själv och vårdnadshavare. Eleven kan 

grundläggande regler som gäller vid nedladdning av material från internet som musik, bilder eller 

filmer, exempelvis skillnad mellan copyright och creative commons. Eleven är medveten om risker 

med att lämna ut sina lösenord och hur man skyddar sina personuppgifter. Eleven förstår också att 
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det är lika viktigt att följa normer och regler i digitala miljöer som i skolan och kan berätta och ge 

exempel på hur man är bra kompisar även i digitala forum som mail, chatt eller sms. Eleven kan 

dessutom flera användningsområden för digitala enheter och får strategier för att hantera de 

distraktioner som digitaliseringen kan innebära.  

 

Programmering 

Eleven kan följa och skapa entydiga stegvisa instruktioner och kan med hjälp av symboler eller text 

skapa en algoritm för programmering. Eleven kan också skapa händelser i flera led med hjälp av 

blockprogrammering och styra visuella eller konkreta föremål med hjälp av programmering. Eleven 

kan även några grundläggande begrepp såsom algoritm, loop och villkor. (Eskilstuna, 2019) 

 

Detta är explicit utskrivna mål med elevens undervisning som skall leda till att eleven utvecklar 

digital kompetens. Vilket kan utgöra ett bra stöd för lärare i deras arbete för att främja elevernas 

utveckling av digital kompetens. 

 

3 Teoretiskt perspektiv 
Den teori vi valt att utgå ifrån är läroplansteori som inom sina ramar rymmer en stor del didaktisk 

teori. Detta motiverar det valda teoretiska perspektivet då vi i studien vill undersöka både elevers 

och lärares förutsättningar. Vi behöver utgå ifrån styrdokumentens skrivningar för att sedan se till 

de didaktiska överväganden som görs av lärare i klassrummet under undervisningssituationer, vilka 

sedan ska utmynna i digital kompetens hos eleverna. Avsikten är att läroplansteori ska hjälpa oss att 

fördjupa förståelsen för lärares arbetssätt för att främja digital kompetens hos elever och hur lärare 

ser på elevers möjligheter att faktiskt utveckla digital kompetens. Därmed anser vi att ett 

läroplansteoretiskt perspektiv kan ge oss en djupare förståelse kring det studerade fenomenet och 

hjälpa oss att få syn på hur lärare förhåller sig till utvecklingen både i skola och samhället i övrigt 

samt verkställandet av rådande styrdokument och vilket stöd de finner i dem för att kunna bedriva 

undervisning.  

 

Inom läroplansforskningen finns en utgångspunkt i hur undervisningen i skolan är formad utifrån 

samhället och dess förändringar. Det innebär att frågorna vad, hur och varför inom utbildningen blir 

aktuella för att uppnå uppsatta mål som Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 - reviderad 2018 (Skolverket, 2018a) beskriver att elever skall nå inom 

digitalisering och utifrån det urval av innehåll som ska förmedlas för att elever skall kunna utveckla 

digital kompetens. Det handlar i stora drag om vad som är värt att veta och hur det vetvärda ska 

organiseras för att kunna läras ut (Lundgren, 2014). I och med att samhället förändras och 

digitaliseras behöver det som är vetvärt uppdateras eftersom svaret på vad som anses vetvärt inte 

blir detsamma. Läroplansteori präglas av ett historiskt perspektiv, nutiden och vad som förväntas 

behövas i framtiden. På så sätt kan vi genom läroplansteori se en helhet av vad som varit prioriterat i 

styrdokument om digitalisering tidigare och vad elever nu behöver få möjlighet att bearbeta för att 

anpassa nutiden till den ökande digitaliseringens och ett växande behov av kunskap och kompetens i 

framtiden. Läroplansteori hjälper oss att belysa samhällsutvecklingen i historiskt, nutida och 

framtida perspektiv samt i ett samhälleligt perspektiv och utifrån rådande styrdokument. Detta ger 

oss en övergripande bild av elevens utveckling i skola, hem och samhälle. Det handlar om att se hur 

elevens närmiljö förändras med tiden på olika sätt i och med digitaliseringens framfart. 

 

Vi kommer att använda läroplansteori i en relativt bred betydelse genom att uppmärksamma frågor 

om utbildningen med digitala verktyg i sig, innehållet såsom vilket stoff som bearbetas och vilka 

förmågor som ska utvecklas samt vilka kunskapsmål som finns beskrivna för att eleverna skall 

kunna utveckla digital kompetens. Det handlar till stor del om hur lärare använder sina kunskaper 

för att tolka och analysera de riktlinjer och mål som läroplanen (Skolverket, 2018a) beskriver 

https://www.eskilstuna.se/utbildning-och-barnomsorg/inspiration-och-utveckling/digitala-skolan-i-eskilstuna/digitalia---var-plan-for-grundskolan.html
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angående digitaliseringen och dess olika delar. Vi tillämpar läroplansteori utifrån dess tre olika 

nivåer i enlighet med de beskrivningar som Stensmo (2002) och Sundberg (2007) delger och vi har 

valt att benämna dem som den samhälleliga-, den institutionella- och den undervisningsmässiga 

nivån. I den samhälleliga nivån återfinns politiska beslut, formella styrdokument nationella riktlinjer 

såsom Regeringens beslut om stärkt digital kompetens i skolans styrdokument (Regeringskansliet, 

2017), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011-Reviderad 2018 

(Skolverket, 2018a) som senare skall tolkas och implementeras i de lokala verksamheterna. Den 

institutionella nivån omfattar kommuner, rektorer och enskilda verksamheter och hur de tolkar och 

använder rådande styrdokument samt hur de anpassar den dagliga verksamheten utifrån 

digitaliseringen, ett exempel är Digitalia (Eskilstuna, 2019). I den undervisningsmässiga nivån har 

de institutionella tolkningarna om digitaliseringen bearbetats för att kunna användas som reellt 

underlag i undervisningen. Alltså utgörs den nivån av hur lärare förhåller sig till de didaktiska 

aspekterna av digitaliseringen och i vilken omfattning de ska utföras i genomförandet av 

undervisningen. 

 

4 Metod 
Kapitlet som följer presenterar det valda tillvägagångssättet i genomförandet av denna studie. I 

avsnitt 4.1 Metodologi presenterar vi stöd för den valda metoden. Därefter i avsnitt 4.2 

Genomförande presenteras efterföljande avsnitt.  

 

4.1 Metodologi 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie med forskningsintervjuer som metod för att på bästa 

sätt angripa detta problemkomplex och inhämta fördjupad kunskap om lärares och elevers 

förutsättningar i förhållande till utvecklandet av digital kompetens. Denscombe (2018) menar att det 

som är avgörande för att en intervju klassificeras som en forskningsintervju är att informanterna blir 

informerade om den forskningsetik vi förhåller oss till i studien. Det ger studien i sig en trovärdighet 

samt en rättvis och objektiv tolkning av den insamlade datan som speglas genom att det inte ges en 

förvrängd version av det informanterna säger (Denscombe, 2018). En informant i taget intervjuades 

i en så kallad personlig intervju, med syfte att inhämta informanternas personliga tankar, åsikter och 

erfarenheter. Vilket också underlättar och visar hänsyn till informanternas individuella scheman. 

Den insamlade datan kommer från en enskild och direkt källa, vilket enligt Denscombe (2018) är en 

aspekt som gör datan tydligare i den kommande databearbetningsprocessen. Intervjufrågorna 

skickades ut till informanterna som valde att delta i studien och de kan ses i Bilaga 1 - 

intervjufrågor. Intervjuerna spelades, med informanternas godkännande in med en app som heter 

Speechy. Samtidigt som intervjuerna spelades in genom appen omvandlades samtalet till text, vilket 

underlättade för oss vid bearbetningen av datan då vi enbart behövde gå igenom ljud- och 

textmaterial och inte transkribera intervjuerna ordagrant. Data analyseras därefter utifrån ett 

läroplansteoretiskt perspektiv. Informanternas svar förväntas ge en bild av hur de uppfattar att 

eleverna ges möjlighet att utveckla digital kompetens till årskurs 3. Deras uppfattningar och 

upplevelser av verkligheten kommer vi därmed att delge på ett sätt som överensstämmer med 

förstahandskällan (Denscombe, 2018). 

 

Valet att använda en kvalitativ metod kan anses lämpligt eftersom forskningsfrågorna besvaras på 

ett bra sätt genom att informanterna delar med sig av sina ”tankar, uppfattningar, känslor och 

erfarenheter” (Denscombe, 2018, s. 268). Denscombe (2018) beskriver förfarandet vid 

semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att frågor redan är förberedda inför intervjun. Detta för 

att intervjun skall leda till att inhämta de kunskaper som efterfrågas. Frågorna används som en 

inledning för informanten att börja berätta. Därefter ställs följdfrågor för att förtydliga eller bredda 

informantens svar, vilket görs för att inhämta så omfattande information som möjligt med studiens 

syfte i åtanke (Denscombe, 2018).   
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4.2 Genomförande 
I följande kapitel beskrivs det hur vi organiserat metodologin i den föreliggande studien genom 

urval, datainsamling, databearbetning, analys av empiri, tolkning av empiri och etiska 

överväganden. 

 

4.2.1 Urval 

Sju informanter som arbetar med elever i årskurserna 1–3 utgör urvalet i den här studien. De valdes 

ut slumpmässigt från kommunens hemsida där deras mejladresser finns tillgängliga. Trots att de är 

slumpmässigt utvalda förväntas de bidra med relevant och givande information. Intervjuernas 

giltighet blir direkt påtagligt då vi träffar informanterna och har en dialog med dem. Den data som 

samlas in genom intervjuerna ger en bild av informanternas upplevelser och erfarenheter. För att vi 

inte ska lämna intervjun med oklarheter kan vi stämma av och ställa följdfrågor på det 

informanterna delger oss för att få ett tydligare svar (Denscombe, 2018). 

 

Informanterna fick frågeställningen mailad till sig innan intervjutillfället, detta för att de skulle få 

möjlighet att själva reflektera kring de begrepp och frågor vi tänkt ta upp. Det ger oss möjlighet att 

inhämta mer djupgående tankar, reflektioner och erfarenheter om elevers möjlighet att utveckla 

digital kompetens. 

Intrycket vi fick från informanterna under intervjuerna var att det även för dem var intressant och 

lärorikt att få berätta om sitt användande och sin undervisning med digitala verktyg för att främja 

digitala kompetens. Det visade sig att det utifrån lärarnas perspektiv fanns lika många definitioner 

på digital kompetens som det fanns lärare. Det var tydligt att informanterna reflekterat kring sin 

undervisning och sin egen användning av digitala verktyg i undervisningen, även om de fått 

frågorna innan intervjutillfället fortsatte de reflektera själva kring sina egna tankar och svar.  

 

Tillförlitlighet är vid semistrukturerade intervjuer svårt att uppnå, då den insamlade datan i stor 

omfattning påverkas av de informanter som deltar och i vilken kontext de ser begreppen som 

används (Denscombe, 2018). Dock är det precis den typ av data som behövs för att studien skall 

kunna genomföras och för att vi skall kunna inhämta mer kunskaper kring elevers möjlighet att 

utveckla digital kompetens. Därav anses tillförlitligheten som god.  

4.2.2 Datainsamling 

Kvalitativa intervjuer användes som datainsamlingsmetod och de tog cirka 30 minuter vardera. 

Intervjuförfrågan och missivbrev skickades ut via mail. Dag och tid fick informanterna själva 

föreslå. Alla informanter fick frågeställningen utskickad före intervjutillfället. Intervjufrågorna 

bifogas i Bilaga 1 - intervjufrågor. Vid intervjutillfället ställdes frågor i skriven ordning. Mellan 

frågorna ställdes även följdfrågor såsom ”Hur menar du? Vad gör ni då? Varför gör ni så?” Under 

intervjuerna försökte vi hålla låg profil för att inte påverka informanternas svar med våra 

förutfattade meningar. För att alla frågor skulle besvaras i en naturlig kontext tilläts informanterna 

att sväva ut i sina beskrivningar. Alla sju intervjuer spelades in med en app som omsatte talat språk 

till skriven text för att underlätta vid databearbetningen. Det Denscombe (2018) skriver om att 

”Transkriberingar gör det lättare att genomföra detaljerade sökningar och jämförelser mellan data” 

(s. 395), utgör i denna studie grunden för att det ger oss som forskare en vidare inblick i vad som 

sagts och gör i sin tur att vi kan lägga märke till ytterligare aspekter som kan vara av värde för 

studiens resultat. 

4.2.3 Databearbetning 

Vi började med att läsa de transkriberade intervjuerna, därefter togs 379 olika långa stycken av 

transkriptionerna ut och kodades. Koderna blev till utsagor som underlättade identifierandet av de 

kategorier som innehållet i datan genererade, vilket gjorde att vi enklare kunde gå tillbaka i den 
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ursprungliga texten för att kontrollera utsagans kontext. Utsagorna kategoriserades och ur dem 

framträdde fyra kategorier. Dessa kategorier analyseras därefter utifrån ett läroplansteoretiskt 

perspektiv. 

 
1. Utsaga 12: ”Ipad har varit vår död. Den har tagit död på sättet att skriva en berättelse vid en 

vanlig dator. Där har jag blivit jättelurad och vi har blivit lurade allihopa, känner jag.” (I1) 

Initial kod: Undervisningsnivå. 

 
2. Utsaga 65: ”Man får inte glömma att min generation inte ens hade mobiltelefon när vi var 

små. Vi har ju varit med om en utveckling som ni inte varit i närheten av och som era barn inte 

kommer förstå. Jag jämställs ju med dinosaurier snart i min utbildning, kunskap och 

kompetens. Det är ju en jätteutveckling som jag ska ta mig igenom och lära mig.” (I2) Initial 

kod: Individuell nivå. 

 
3. Utsaga 114: ”Jag har nog inte alls satt mig in i det egentligen. Det är klart att vi alltid har 

använt digitala verktyg. För jag vet att de ska och så...och för att kunna arbeta med alla 

förmågor och allt centralt innehåll, men det har inte varit att jag vetat exakt vad eleverna 

behöver utveckla inom den digitala kompetensen. Utan mer för att det är bra verktyg 

bara.”(I3) Initial kod: Undervisningsnivå.  

 
4. Utsaga 170: ”Det är ju att de ska kunna få lära sig. Vårt samhälle är ju väldigt digitaliserat som 

det är, till och med parkeringsautomaterna är ju digitaliserade nu för tiden. Allting sker genom 

mobilen. De här barnen behöver ju den kunskapen när de kommer upp högre i ålder, där 

allting sker digitalt. Jag tror att om 10 år kommer det vara ännu mer och det märks ju på de 

lärare som har jobbat i 20 år, att de känner sig osäkra och obekväma, medan en själv som 

kanske har kommit lite längre men fortfarande är osäker.” (I4) Initial kod: Samhällelig nivå. 

 
5. Utsaga 250: ”Vi behöver utrustning, vi behöver förutsättningar och vi behöver stöttning.” (I2) 

Initial kod: Institutionell nivå. 

 
6. Utsaga 256: ”I F-3 finns det ju inte så stor tillgång på datorer och Ipads, tyvärr. Så det hoppas 

man ska förändras.” (I5) Initial kod: Institutionell nivå. 

 

7. Utsaga 300: ”För mig personligen är digitaliseringen naturlig. Din insats och samhället är 

digitaliserat och det är ingenting som har kommit plötsligt bara. Många påstår att det har blivit 

som en ketchupeffekt och att det spred sig väldigt snabbt, men vi har sett det här det i många 

år, att det är på ingång. Så för mig är det ett sätt att verka i samhället egentligen.” (I6) Initial 

kod: Samhällelig nivå. 

 

8. Utsaga 365: ”I skolan är det viktigt att våra elever får en adekvat fortbildning för att vi 

behöver hjälpa alla andra instanser genom att skicka ut kompetenta elever, det är en 

demokratisk rättighet.” (I7) Initial kod: Individuell nivå. 

 

De utsagor som genererats via datainsamlingen har tolkats utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv 

och därmed kategoriserats. Utsagorna innehåller inte ordagrant våra kategorier, utan all data har 

tolkats och därefter placerats i en kategori utefter resultatet av tolkningen. Alla utsagor har 

genomgått samma process och fyra explicita kategorier har framträtt. 

4.2.4 Tolkning av empiri 

Genom ett läroplansteoretiskt perspektiv ges empirin mening. Det betyder att vi ur ett 

läroplansteoretiskt perspektiv får hjälp att belysa samhällsutvecklingen ur ett historiskt, nutida och 

framtida perspektiv och utifrån rådande styrdokument. Det ger oss en övergripande bild av elevens 

utveckling i skola, hem och samhälle för att se hur elevens närmiljö förändras med tiden på olika 
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sätt i och med digitaliseringens framfart. Kategorierna som dels är hämtade i läroplansteori, dels i 

det empiriska materialet i sig bildar tillsammans en tydlig bild av och synliggör vilka möjligheter 

eleverna har till att utveckla digital kompetens från årskurs 1 till årskurs 3 samt vilka förutsättningar 

lärare har för att bidra till att det utvecklas. Redan under bearbetningen av rådata, såsom 

transkriptioner, började vi genom läroplansteori se de fyra olika nivåerna samhällelig-, 

institutionell-, undervisnings- och individuell nivå skina igenom. De framträdde genom att vi med 

ett läroplansteoretiskt perspektiv undersökte datan för att utröna elevers möjligheter till att utveckla 

digital kompetens samt genom att jämföra datan med ett historiskt-, nutida och framtida 

samhällsperspektiv för att till sist se till vad som faktiskt påverkar elevens utveckling på olika nivåer 

i samhället. Helheten framstår som trolig och överensstämmande. Eftersom den är allmänt 

formulerad så är sanningskriterierna (Tivenius, 2015) uppfyllda. Samtliga sju informanter ger en 

bild av hur de anser att elever får möjlighet att utveckla digital kompetens under intervjuerna. 

Därmed besvaras forskningsfrågorna: I vilken utsträckning anser sju lärare i årskurs 1–3 att 

eleverna får möjlighet att utveckla digital kompetens inom SO till årskurs 3? Hur arbetar sju lärare 

i årskurs 1–3 med digital teknik för att ge eleverna möjlighet att utveckla digital kompetens inom 

SO? I vilken utsträckning anser sju lärare i årskurs 1–3 att läroplanen utgör stöd i att bedriva 

undervisning för att eleverna i årskurs 3 skall utveckla digital kompetens? och På vilket sätt anser 

sju lärare i årskurs 1–3 att de har förutsättningarna för att utveckla elevernas digitala kompetens 

från årskurs 1 till årskurs 3 inom SO? Empirin bildar med det läroplansteoretiska perspektivet fyra 

kategorier som illustrerar en bild av arbetet med digital kompetens ute i olika verksamheter. De fyra 

kategorierna individuell nivå, undervisningsnivå, institutionell nivå och samhällelig nivå står delvis 

självständigt gentemot varandra, även om innehållet i kategorierna går in i varandra så kan ändå en 

tydlig avgränsning skönjas. Dessa fyra kategorier utgör empirin som används för att besvara 

forskningsfrågorna.   

 

4.3 Etiska överväganden 
I denna studie har de fyra forskningsetiska principerna använts och delgetts i kontakten med 

informanterna (Vetenskapsrådet, 2017; Tivenius, 2015). I samband med kontakten av de tillfrågade 

informanterna om deras medverkan i vår studie förhöll vi oss till informationskravet genom att 

informera om det fenomen vi valt att granska och medföljande villkor. Vidare fick informanterna 

innan sitt deltagande i studien ge sitt samtycke till sin medverkan och att de förstår villkoren, vilket 

berör samtyckeskravet. Vi var tydliga med att poängtera att deras deltagande är frivilligt och att de 

därmed har rätten att när som helst avbryta sitt deltagande. För att införliva konfidentialitetskravet i 

studien så finns det ingen avsikt att publicera någon information som skulle kunna tänkas röja 

informanternas identitet eller verksamheten de arbetar på, de anonymiseras (Vetenskapsrådet, 

2017). I och med nyttjandekravet kommer inte de uppgifter som informanterna delar med sig av att 

”användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra ickevetenskapliga syften” (Tivenius 2015, 

s. 74). 

 

5 Resultat 
Den insamlade datan har bearbetats till olika kategorier och de redovisas i 5.1 Kategorisering. I 

avsnitt 5.2 Tolkning delges en tolkning utifrån det valda läroplansteoretiska perspektivet. Vidare i 

5.3 Resultatsammanfattning presenterar vi det resultat som framkommit genom studien. 

 

5.1 Kategorisering 
Studiens insamlade data får sin betydelse utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv, vilket vi utgår 

ifrån ur en bred synvinkel. Sundberg (2007) menar att ett läroplansteoretiskt perspektiv belyser 

läroplanens innehåll, undervisning och mål. Tidigare är det nämnt att vi valt att namnge de tre 

nivåerna som Stensmo (2002) och Sundberg (2007) beskriver inom läroplansteori: den 

samhälleliga-, den institutionella- och den undervisningsmässiga nivån. I den samhälleliga nivån 
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återfinns politiska beslut, formella styrdokument med nationella riktlinjer. Den institutionella nivån 

beskriver hur huvudmän på de enskilda verksamheterna tolkar och använder styrdokument. I den 

undervisningsmässiga nivån är det de institutionella tolkningarna om digitaliseringen som bearbetas 

och används som underlag i den dagliga undervisningen, alltså hur lärare förhåller sig till de 

didaktiska aspekterna av digitaliseringen och dess utförande. Vi har också utifrån den insamlade 

datan noterat avsaknaden av en individuell nivå som beskriver elevers och lärares individuella 

förutsättningar för utveckling av digital kompetens. I studiens databearbetningsprocess framträdde 

därav kategorierna individuell nivå, undervisningsnivå, institutionell nivå och samhällelig nivå fram 

och i följande underrubriker presenteras de var och en för sig. 

5.1.1 Individuell nivå 

För att elever ska kunna utveckla digital kompetens ser lärare det som en nödvändighet att själva 

inneha digital kompetens eller åtminstone ha inställningen att vilja lära sig tillsammans med barnen. 

Det underlättar för lärare i undervisningen och gör att de föregår med gott exempel. De kan 

framställas som förebilder i mötet med det digitaliserade samhället, men även för att skapa en 

gemensam process i utvecklingen mot ny kunskap. 

För mig är det otroligt viktigt att jag har digital kompetens, för att de ska kunna förstå (I2). 

Medvetenheten kring den egna digitala kompetensen hos lärare varierar, då många inte reflekterar 

över den faktiska användningen av de digitala verktygen i undervisningen. De bara gör. Att ständigt 

reflektera kring undervisningen, vilken roll man tar och den egna kompetensen resulterar i en 

personlig utveckling och visar på en vilja att själv utvecklas. Lärare kan behöva ta ett steg tillbaka 

och se helheten av vad de faktisk gör. De behöver inte göra det svårare och mer invecklat än att 

utveckla sin digitala kompetens tillsammans med eleverna eller lära av dem och därmed ta vara på 

de kompetenser som redan finns i klassrummet. De kan då genomföra alla moment i hanteringen av 

digitala verktyg gemensamt och behöver inte känna stressen av att servera eleverna med verktyg 

som är redo att användas hela tiden. 

Jag håller nog på med digitala verktyg mer än vad jag tror (I1). 

Jag tror skillnaden är att det här arbetssättet med digitala verktyg för vissa lärare blir som en omkastning 

av deras didaktik och för vissa andra kanske det inte blir jättemycket skillnad (I7). 

Osäkerheten hos lärare kring de digitala kunskaperna gör att de tar avstånd från att använda dem. De 

förväntar sig att någon annan kan hjälpa dem med den specifika delen av undervisningen. Lärare 

behöver se det ur ett helhetsperspektiv och inte se det digitala som en nytillkommen börda utöver 

deras redan givna arbetsuppgifter. Det ska inte heller ses som ett nytt ämne, utan som ett 

komplement till den redan existerande undervisningen. Det förhållningssätt lärare har gentemot 

digitala verktyg och sin egen kompetens påverkar alltså inställningen till användningen av digitala 

verktyg. Flertalet lärare känner att de inte har den tid som krävs för att förverkliga de nya 

uppdateringarna i läroplanen som berör digital kompetens. Men samtidigt finns ett intresse och en 

vilja till utveckling hos många. Det som är ständigt återkommande är att tiden och ekonomin inte 

räcker till för att lärare ska kunna fortbildas och tillägna sig den kunskap för att kunna främja 

elevers digitala kompetens.  

Jag tror att har man inte tid, så har man inte intresset. Har du tid? Ja, då har du intresse (I5). 

Lärare har rätt till 100 timmar fortbildning per år, om man tar ut den rättigheten. Jag tror att det går att 

lägga om sin tid så att det blir görbart om man skulle vilja det och jag vet massor av skolor som lägger in 

fortbildningar på studiedagar (I7). 

Lärares möjligheter att individuellt utveckla digital kompetens påverkas dels av intresse hos 

individen själv, dels av ramfaktorer. Efterfrågan på fortbildning och stöttning i hanteringen av de 
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digitala verktygen är påtaglig. Det finns en nyfikenhet kring vilka andra digitala verktyg som finns, 

hur de kan användas för att gynna pedagogers arbete och elevers inlärningsmöjligheter.  

Nej, jag tycker inte att jag har fått tillräckligt med tid och stöttning för att kunna använda digital teknik i 

min undervisning. Jag skulle vilja få mer kunskap om vad det finns för andra verktyg och hur man kan 

använda dem (I4). 

Eller att lärarna kan, att de lär varandra. Att det finns en nyckelpedagog som lär flera (I5). 

De digitala verktygen erbjuder elever som är i behov av extra anpassningar och stöd i 

undervisningen en mer givande inlärning, vilket lärare upplever som positivt. Det ökar elevers 

möjlighet till att både utveckla digital kompetens men även att få en likvärdig utbildning. I mötet 

med elever som gynnas av att använda digitala verktyg i inlärningssyfte kan lärare i och med dem 

erbjuda elever en möjlighet att klara av att delta och följa med i den ordinarie undervisningen.  

Det är en fördel för dem som behöver anpassningar, att vi ser att det kan vara ett hjälpmedel när du 

skriver till exempel. Det är ordbehandling och forma bokstäver (I1). 

Att det är en bred spridning på elevers digitala kompetens gör det svårare för de lärare vars digitala 

kompetens inte är fullt utvecklad. Detta kan ses som ramfaktorer som har stor inverkan på det 

individuella planet. De digitala verktygen har öppnat en helt ny värld för kommande generationer 

och av erfarna lärare krävs det att eleverna utvecklar den kunskap som efterfrågas av samhället idag, 

för att senare kunna verka som aktiva medborgare. 

Det är en enorm spridning på elevernas kunskaper (I1). 

Det är väldigt spritt och det ser väldigt olika ut, men för de allra flesta så har vi behövt börja med att 

kunna använda rent tekniskt, en dator eller en surfplatta (I3). 

 

Den individuella nivån omfattar lärares digitala kompetens, deras inställning till digitala kompetens 

och digitala verktyg i undervisningen. Även elevernas möjligheter till att utveckla digital kompetens 

ryms i denna kategori av anledningen att det är lärare som skapar dessa möjligheter. Delarna i den 

individuella nivån påverkas i sin tur av diverse ramfaktorer som spelar både en större och mindre 

roll i utvecklingen av digitala kompetens. I denna kategori uppmärksammas man på aspekterna: 

lärares digitala kompetens, lärares inställning, elevers möjligheter och ramfaktorer en bild av hur 

förutsättningarna ser ut för både elever och lärare i förhållande till att förmedla kunskaper om 

digitala verktyg och dess användning samt inhämtandet av specifika kunskaper om hur de fungerar. 

5.1.2 Undervisningsnivå 

Variationen på kunskaper mellan elever är stor när det kommer till hantering av digitala verktyg. 

Lärare ser det inte som ett problem utan som en självklarhet att spridningen är stor. Många barn 

kommer från hem där digitala verktyg inte finns tillgängliga och andra är mest bekanta med att spela 

spel och kan bara hantera de funktioner spelen kräver. I det stora hela är digital kompetens, att 

manövrera och orientera sig i diverse program, en förmåga elever behöver få träna på för att 

bemästra. Målet är att förmågorna ska utvecklas och vägen dit ser olika ut för varje elev. I en klass 

med 20 elever arbetar lärare utifrån premisserna att alla är olika och behöver arbeta på olika sätt och 

på olika nivåer. Därmed kan elever i de kommande generationerna få en större acceptans inför allas 

olikheter, vilket också är något som gynnar vårt samhälle i det stora hela. 

Jag jobbar inte för att alla ska komma till samma nivå. Och det kan man missförstå, jag tror aldrig vi ska 

sträva efter att komma till samma nivå. Vi kommer aldrig att komma dit. Jag tror att det är farligt och jag 

får en dålig magkänsla när vi strävar efter att alla ska vara på sida 109. Det tror inte jag på (I1). 

Många gånger måste man börja redan från grunden. Som att hur man orienterar sig på ett tangentbord, för 

det är svårt för många barn som kanske mest använder sin telefon eller Ipad. Det är jättesvårt märker man 

hos många barn så man behöver på något sätt börja där har jag märkt. En del utav mina elever har aldrig 
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ens skrivit på en dator, så det kanske är det första målet jag har börjat med, även om jag inte haft det som 

mål, där har vi börjat (I3). 

Utifrån den digitala didaktiken tycks undervisningen med digitala verktyg främst ske genom digitala 

verktyg. Det innebär att lärare använder digitala verktyg för att bearbeta ämnesspecifikt stoff, ofta i 

ämnesövergripande arbeten som bearbetas med olika metoder och verktyg för att eleverna ska 

befästa kunskaperna. Elever får även möjlighet att lära i digital teknik genom att träna på hur de 

öppnar olika program och att manövrera sig i dem, exempelvis i ordbehandlingsprogram som Word 

där de får lära sig hur man gör stor bokstav, mellanrum, punkt, frågetecken, utropstecken och infoga 

en bild i ett dokument.  

Det kan vara svårt att använda dem på rätt sätt. Det i sig för ju med sig någonting bra, för då pratar man ju 

om det och jag tror det är väldigt viktigt att prata om hur man använder sina digitala verktyg (I3). 

Något som också bör tas i beaktning är hur användningen av de digitala verktygen påverkar 

eleverna och resulterar i att andra förmågor brister för att de digitala verktygen har tagit en stor del 

av undervisningen och kommit att bli en vana.  

Vi har ju elever som är superhackers och det man lurar sig på, men de kan inte öppna min dator eller sätta 

på den. Eller hur skriver du stor bokstav? Var gör man mellanslag? Och då kan de jätteavancerade saker 

på en Ipad (I1). 

Vi har kanske fyra elever i varje klass som har stor kompetens att använda just digitala verktyg. De säger 

att de sitter hela tiden med Ipads och datorer, de spelar ditten och datten, fast då har de inte baskunskaper 

i hur man skriver i ett Word dokument eller hur man använder internet för källkritiken, så det försöker vi 

få med. Sen är de ju fortfarande väldigt unga för att kunna förstå helt och hållet. Börjar man nu så har de 

ju bättre förståelse när de väl får egna datorer i femman (I4).  

Att lära om digitala verktyg tycks inte vara lika prioriterat. Det omfattar exempelvis datorns delar, 

vad respektive del gör för att datorn ska kunna fungera samt dess input och output, mjukvara och 

hårdvara. Även hur olika digitala verktyg kan samspela med varandra för olika ändamål. Detta är 

troligtvis sådant som faller mellan stolarna och som lärare förmedlar utan att de är medvetna om det.  

/.../ man gör en del som man inte är medveten om alltid. Men vi blev nog ganska påminda om att man 

behöver göra mycket mer (I3). 

Flertalet lärare arbetar för att deras elever ska lära sig att värdera information och vara källkritiska 

till den fakta som finns på internet samt att samtala om sociala medier och sådant som är elevnära. 

Målet är att elever ska lära sig att i mötet med information kunna avgöra vad som är pålitligt och 

trovärdigt men även i jämförelsen av fakta kunna bedöma sannolikheten av det skrivna. Dock är 

tillgången på digitala verktyg inte så stor och det gör att lärare behöver låna från andra klasser för att 

få ihop till en klassuppsättning. Åsikter om användning av digital teknik i undervisningen skiljer sig 

lärare emellan. Det kan både ses som något som ger stora möjligheter till att motivera elever men 

även som ett hinder då man helst inte tar fram Ipads för att behålla lugnet i klassrummet. 

/.../ det blir svårt för en del elever att begränsa sig i sin användning av digitala produkter (I3). 

En annan aspekt som gör att digitala verktyg ifrågasätts av lärare är att de kan vara missvisande rent 

kunskapsmässigt. En viss vaksamhet behövs då det i ordbehandlingsprogram finns rättstavning. Det 

betyder att lärare kan luras av att elever kan stava och bygga korrekta meningar men de har rent av 

haft hjälp av programmet i sig och rättat sig efter det. Liknande kan ske om elever spelar ett 

kunskapsspel och det sedan visar sig att eleven använt många livlinor i spelet.  

Jag har elever som kan ha skrivit en hel text i flera år, men de har ingen aning om hur det stavas. Så man 

får vara jätteuppmärksam, kanske mer uppmärksam när du använder digitala verktyg. (I1) 
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Det visar sig också att strukturella problem som avsaknaden av teknisk support på plats ute i 

verksamheter gör att användningen av digital teknik för att utveckla elevers digitala kompetens 

minskar. Den tekniska utrustningen kanske inte fungerar, inte är uppdaterad eller inte är tillgänglig 

för lärare och elever i undervisningen. 

De tappar nätverk och då måste man bära ner alla produkter till vårt personalrum och docka dem så de 

hittar närverk igen och det tar lite tid. Det kan vara lite omständigt, att först samla in dem, starta upp dem 

och så upptäcker man att de inte har nätverk, så får man gå ner med dem till personalrummet och så 

kommer man upp hit så fungerar det. Oftast tycker jag att det fungerar bra, men det är klart att det inte 

alltid är så felfritt (I3). 

Jaha, vänta nu, nu har den här laddat ur (I2). 

I kategorin undervisningsnivå ges en bild av lärares arbetssätt och hur den digitala didaktiken 

används i undervisningen samt vilka förutsättningar lärare har. Lärare beskriver att de genom olika 

arbetssätt såsom genom att prata om vad som står på internet eller vad som sker i en video som de 

sett är sant och hur de kan veta vad som är sant. I en sådan diskussion kan läraren få eleverna att 

förstå att texter har olika syften och att det numera är ganska lätt att manipulera med filmer som 

senare publiceras på nätet. Detta är arbetssätt som lärare anser fungera bra men samtidigt anser de 

att tillgången på datorer gör det svårt för eleverna att lära om hur man loggar in på en dator, hur man 

kommer ihåg lösenord och hur man använder ett ordbehandlingsprogram. Detta är ramfaktorer som 

har en inverkan på undervisningen och påverkar undervisningskvaliteten i olika utsträckning. 

Sammantaget är användningen av digitala verktyg i undervisningen avgörande för att elever ska få 

möjlighet att utveckla digital kompetens.  

5.1.2 Institutionell nivå 

Det visar sig att styrdokumenten ger lärare en ett riktmärke om vad elever behöver bearbeta inom 

digitalisering, men det framkommer också att det är väldigt öppna skrivelser som gör att olika 

verksamheter tolkar läroplanen på olika sätt och arbetar olika för att eleverna skall utveckla digital 

kompetens.  

 

Tolkningsbarhet av de nationella styrdokumenten gör det även svårt för lärare att få en samsyn på 

vad undervisningen överlag bör innehålla för att eleverna skall få en möjlighet att utveckla digital 

kompetens.  

Jag tolkar det på det sättet att jag skulle från början velat att det var lite mer förklarande och utförligt, att 

det inte fanns så mycket du kunde tolka. Då hade vi nog varit någon annanstans idag, många har famlat i 

mörkret och hittat på sitt eget sätt. Alla uppfinner hjulet, även fast någon redan har gjort det. Många 

gånger är den lite för tolkningsbar. Vilket kan vara skönt, för jag kan göra på mitt sätt i mitt klassrum, det 

är både för- och nackdelar (I1). 

Jag tycker inte att det är jättetydligt i läroplanen (I3). 

Dock menar lärare att Digitalia (Eskilstuna kommun, 2019) har varit ett stort stöd i att utröna vad 

elever faktiskt behöver bearbeta för att bli digitalt kompetenta. 

Det var ju inte förrän vi fick den här Digitalia som jag tyckte det blev tydligt nog att sätta sig in i det själv 

(I3). 

Verksamheters ekonomiska förutsättningar är också en stor del av den institutionella nivån då 

ekonomin styr både tillgång på fortbildning, på verktyg och utvecklingen av digital kompetens. 

Det är väl att det aldrig förnyas, det kostar. Då tas det från elevernas materialkostnad. För de datorerna vi 

har är jättegamla. De har köpt in några nyare datorer, inte hit utan vi har fått mellanstadiets gamla och 

mellanstadiet har fått nyare. Även de datorer vi lärare använder har vi fått ärva från de gamla som 

mellanstadiet använt. Så vi får det som blir över (I4). 
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Men vi får väl hoppas att alla får mer pengar så att även F-3 får datorer (I5). 

Dock påpekas det från enstaka lärare att fortbildning finns att tillgå om så önskas och att det snarare 

är en fråga om hur lärare väljer att prioritera sin tid. Rektorerna har tydliga direktiv från 

huvudmännen, att personalen ska vara kompetent och ska kunna hålla god och aktuell utbildning för 

eleverna. 

Men då är vi tillbaka till det här med tiden. Det handlar hela tiden om prioriteringar av tid, inte om att 

tiden inte finns. Jag vet inte någon rektor som säger nej till att gå fortbildning en eftermiddag, det finns 

inte. Rektorerna har stenhårda krav på vad skolan och lärarna ska kunna uppfylla när det gäller 

digitaliseringen. (I7) 

De begränsade ekonomiska ramarna tycks vara en stor del i bristen av digitala verktyg i årskurs 1–3. 

 

Strukturella hinder kan ses som bristen på service av de digitala verktygen, bristen på pengar i de 

olika verksamheterna som inte möjliggör uppdatering av gamla verktyg eller inköp av verktyg i 

tillräcklig mån. Bristen på adekvat digital kompetens gör att lärare behöver stort stöd kring de 

digitala verktygen eftersom de inte själva kan råda bot på krånglande verktyg. 

Så den här serviceteknikern som finns här och kan kliva in i ett klassrum och stötta, sådan vill jag bli när 

jag bli stor. Digital lärare. Jag tror att det skulle kunna vara något. Förr i tiden hade vi en veteran-lärare 

som stöttade nyexaminerade lärare som inte hade läsinlärningen i ryggmärgen. Då hade vi veteran-lärare, 

nu skulle vi behöva ha dem som är unga som stöttar oss veteraner (I2). 

Många lärare efterfrågar en servicetekniker, någon som snabbt kan komma på plats och hjälpa till 

när någonting inte fungerar. En datasal skulle behövas där lärare kan boka in sig, ha tillgång till 

verktyg 1–1 för varje elev som bara är att starta och fungerar. 

 

Det finns många anledningar till att lärare känner att förutsättningarna inte är optimala för att 

utarbeta en konkret och givande undervisning för att elever skall utveckla digital kompetens.  

Det vore ju smart att ha en dator. Vi har fått tio Ipads, när jag tog hand om dem fick jag en privat till min 

klass, den använder vi att läsa minibladet på och att spela musik (I2). 

Så man kan inte göra de här projekten som man vill göra, för på fem paddor blir det ju jättesvårt för 

lärarna. Att dels hitta tiden och hur man ska dela upp det samt att du kanske behöver hjälp från andra 

pedagoger eller fritidspedagoger. I stället för att du kan ha 20 eller 30 paddor och göra det på den 

lektionen så det kan jag inte förstå varför man delar upp paddorna sinsemellan (I5). 

Det är jätteproblem, det var som att man från början inte förstod. Man måste ha en tydlig struktur, någon 

som ansvarar för inlogg och Ipads som ska vara kvar. Det måste finnas på ett säkert ställe som inte har att 

göra med en person. Det har tidigare varit någon person som har det, som satte igång dem och sen slutar. 

Då försvann all information med den personen. Så där tycker jag att skolan har börjat landa nu, att vi 

måste göra om och göra rätt. Ha en roll, inte en person och med den här rollen så finns uppgifterna och 

jag kan tänka att det även skulle behövas när det gäller support (I6). 

I kategorin institutionell nivå visar sig en tydlig bild av att tillgången på digitala verktyg varierar, att 

tillgången på service av de digitala verktygen tycks vara bristfällig och att verksamheters 

ekonomiska läge är ansträngt samt att lärare tycker att det är svårt att ta stöd i läroplanen för att 

hjälpa elever att utveckla digital kompetens. Det är tydliga svårigheter som har en stor inverkan när 

man pratar med lärare om elevers möjlighet att utveckla digital kompetens till årskurs 3. 

5.1.3 Samhällelig nivå  

Enligt lärare möter elever dagligen det digitala samhället och för att skapa möjligheter att bli digitalt 

kompetenta behöver de inlärda kunskaperna tillämpas i en vardaglig kontext. Elever behöver därför 

se det i ett sammanhang genom att kunna kritiskt granska den information de möter och samtidigt 

kunna förstå varför de behöver kunna det och hur de ska avgöra trovärdigheten av informationen. 
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En annan aspekt av hur de digitala verktygen påverkar elevers möjligheter är att det har kommit att 

skapa förutsättningar för elever med olika funktionsvariationer. De underlättar och gör att de kan 

verka i samhället utifrån sina förutsättningar. 

Tänk att du aldrig har öppnat en dator och så ska du lära dig Excel, Extens, hämta saker här och där. Du 

ska lära dig allt på en gång, tillslut blir det ingenting utav det. Det blir inget sammanhang (I2) 

Det finns många olika personer med funktionsnedsättningar, för dem har det ju blivit fantastiskt (I6). 

Det som kan påverka elevers utveckling av digitala kompetens negativt är om de genom hela 

skolgången möter lärare som väljer att i mindre utsträckning använda digitala verktyg i sin 

undervisning. Därmed kan en stor del av kunskaperna utebli eller hamna i skymundan för de elever 

som själva inte har intresset av att lära sig själva att använda digitala verktyg. Det glöms bort att det 

är en del av den digitala kompetensen att plocka fram de digitala verktygen, se till att de är laddade, 

starta upp dem och plocka undan dem. Detta är någonting som lärare dagligen själva möter i 

hanteringen av digitala verktyg och med insikt i det kanske många lärare kan skapa mer kvalité i 

undervisningen och inkludera eleverna i all typ av hantering av de digitala verktygen. 

Att skapa någonting som de här barnen får med kvalité, för det kommer att bli en jättestor utslagning på 

barns undervisning om det är sådana här som jag i 1–3 och en likadan kärring i 4, 5, 6 och sen har man 

föräldrar som inte bryr sig (I2). 

Man kan ha ”data laddnings värdar”, någon som ansvarar för att ta fram datorerna, se till att de laddade 

varje måndag eller torsdag (I6) 

För lärare är digital kompetens ur ett samhällsperspektiv en kunskap om hur man hanterar de 

digitala verktygen och olika digitala miljöer som existerar i samhället. Det handlar om att man kan 

förstå sig på det digitala samhället och hur det har förändrats samt hur vi blir påverkade av det. 

Så det tänker jag också är digital kompetens att förstå hur de här digitala verktygen påverkar eleverna 

(I6). 

Det innebär att ha lite koll på läget, att du måste kunna, du måste vara insatt i hur samhället har 

förändrats. Du måste inte bara jobba med internet eller själva datorn. Utan det handlar om helheten i stort. 

Vad ska man säga, helhetsperspektivet, att det inte bara handlar om det lilla utan, det är större än så (I5). 

En adekvat digital kompetens definieras av att jag ska kunna agera i det digitala samhället och ha de 

kunskaperna. Då tänker jag att innehållet de behöver bearbeta för att lära sig, det måste reflektera det som 

finns utanför skolan (I7). 

För lärare är det lika viktigt att elever lär sig att hantera digitala verktyg och förstå vad som händer 

när man använder dem, som att förstå vilka delar av samhället som utvecklas tack vare digitala 

verktyg och hur de påverkar människan. Det poängteras att det både finns för- och nackdelar med 

digitala verktyg och att man som lärare måste reflektera själv kring sin användning av dem för att 

användningen skall vara riskfri och meningsfull. Det beskrivs också fördelar med digitala verktyg 

för de elever med särskilda behov. För dem har utvecklingen bidragit med stöd i exempelvis 

läsinlärningsprocessen. 

Jo men dels för att förstå att vi lever i ett digitalt samhälle och att man kan vara kritisk till det också och ta 

vara på fördelarna och alla hjälpmedel som finns. Det finns många olika personer med 

funktionsnedsättningar, för dem har det ju blivit fantastiskt (I6). 

Genom digitala verktyg så kan du också få kontakt med resten av världen. Du ska kunna kommunicera 

genom det då, bli allmänbildade och få samhällsinformation (I1). 

Även ramfaktorer spelar en stor roll i den samhälleliga nivån saker som inte riktigt kan appliceras 

rakt av på verksamhet, undervisning eller individnivå. Saker som verksamheten, undervisningen och 
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personalen konstant måste förhålla sig till trots att styrdokumenten beskriver vad eleverna skall 

uppnå.  

Men jag tror att de har börjat i fel ände, här bestämmer politikerna att det här ett bra verktyg. Vi måste se 

att det finns väldigt många barn som kan mycket mycket mer och man undersöker inte vad det är för 

någonting som redan kommer naturligt. Utan man skapar ett mål som man inte har förberett sig för att 

kunna genomföra (I2). 

Det visar sig också att det finns ett övergripande serviceavtal som de flesta inte tycks veta om, att 

det finns lättillgänglig hjälp som inte utnyttjas av okunskap. 

Deras uppdrag är ju att dom servar datorerna, de uppdaterar alltså ja det innebär ju att det finns ett sätt, är 

något sönder, någonting på datorn eller något program som inte funkar så kan man antingen ringa dem 

eller så skickar man ett ärende. Ja, det kostar pengar och jag tror att det var jättebra att lyfta upp det för att 

jag tror att man inte ser det (I6). 

Dock är det oftast tillgången, tillgängligheten och funktionaliteten bland de digitala verktyg som 

finns ute i verksamheter som tycks vara det största problemet.  

Men det finns mycket som man skulle behöva fixa till! Utrustning, tillgången på skolor som har en 

datasal där man bara kan kliva in och bara kan sitta. Jag vill också ha ett sådant rum på skolan där jag kan 

boka in mig och bara starta upp med att alla ska göra det här nu, alla gör en PowerPoint (I2). 

Den samhälleliga nivån innebär att det finns nationella strukturer såsom läroplanens uppbyggnad, 

politiska beslut om digitalisering eller ekonomi som skall implementeras i skolans verksamhet på 

institutionell nivå. Dessa beslut från högre ort är sällan direkt tillämpningsbara och tar ofta väldigt 

mycket tid och resurser för omställningen i verksamheterna.  

 

5.2 Tolkning  
Då lärare uppmärksammar hur många elever i vardagen använder digitala verktyg kan vi ur ett 

läroplansteoretiskt perspektiv se hur samhället och skolan samverkar för att generera 

samhällsmedborgare som besitter en aktuell kompetens för att verka i sin vardag. Läroplansteori har 

framförallt bidragit med att hjälpa oss att se hur de digitala verktygen implementeras mer och mer i 

skolan allteftersom samhället digitaliseras. Tidigare har inte behovet av digitala verktyg och digital 

kompetens varit lika prioriterat som idag, då läroplanen (Skolverket, 2018a) bygger på och 

förändras utefter samhället och dess utveckling. Med läroplansteorin har vi också kunnat definiera 

våra fyra kategorier och utifrån dem kan vi se på hur digitaliseringen i samhället påverkar skolan på 

flera olika nivåer samt hur alla i samspel påverkar elevers förutsättningar att utveckla digital 

kompetens. Vi har också kunnat se hur det inte enbart är elevers och lärares skolmiljö som påverkar 

den digitala kompetensen, utan också samhället i stort och elevens hemmiljö. Vi kan se att det 

uppstår digitala klyftor både lärare och elever emellan beroende på tillgång och förkunskaper i deras 

vardag. Det framgår också tydligt hur lärare kopplar undervisningen inte bara till skolan utan också 

till andra förutsättningar i förhållande till samhället utanför såsom tillgång och efterfrågan. Utifrån 

dessa aspekter redovisas nedan svaren på forskningsfrågorna. 

5.2.1 Möjlighet att utveckla digital kompetens 

Lärare anser att eleverna i ganska stor utsträckning får möjlighet att utveckla en viss digital 

kompetens inom SO från årskurs 1 till årskurs 3.  

5.2.2 Arbetssätt 

Lärare använder i ganska stor utsträckning digital teknik ämnesövergripande i sin undervisning för 

att eleverna skall utveckla digital kompetens. Det framkommer dock att undervisningen främst sker 

genom digitala verktyg och inte för att eleverna ska lära sig om digitala verktyg. 
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5.2.3 Stöd i läroplanen 

Lärare anser sig generellt sett behöva mer stöd i tolkningen av läroplanen för att eleverna skall 

kunna utveckla en adekvat digital kompetens från årskurs 1 till årskurs 3. Det finns däremot andra 

dokument för lärare att stödja sig mot i planeringen av sin undervisning.  

5.2.4 Förutsättningar 

Lärare anser sig inte riktigt ha de förutsättningar de behöver i form av digitala verktyg och 

kompetens för att elever skall utveckla digital kompetens från årskurs 1 till årskurs 3. 

 

5.3 Resultatsammanfattning 
Datan utgörs av intervjuer med sju informanter. Relevanta utsagor för studiens ämne valdes ut. 

Utifrån läroplansteorin genererade detta fyra olika kategorier: samhällelig nivå, institutionell nivå, 

undervisningsnivå och individuell nivå. Kategorierna uppenbarade sig ur tolkningen av empirin och 

det valda teoretiska perspektivet hjälpte oss att fördjupa kunskaperna om vilka möjligheter elever 

har till att utveckla digital kompetens till årskurs 3 utifrån forskningsfrågorna: I vilken utsträckning 

anser sju lärare i årskurs 1–3 att elever får möjlighet att utveckla digital kompetens inom SO fram 

till årskurs 3? Hur arbetar sju lärare i årskurs 1–3 med digital teknik för att ge elever möjlighet att 

utveckla digital kompetens inom SO? I vilken utsträckning anser sju lärare i årskurs 1–3 att 

läroplanen utgör stöd i att bedriva undervisning för att elever i årskurs 3 skall utveckla digital 

kompetens? På vilket sätt anser sju lärare i årskurs 1–3 att de har förutsättningarna för att utveckla 

elevers digitala kompetens från årskurs 1 till årskurs 3, inom SO? 

 

När kategorierna tolkas i ett läroplansteoretiskt perspektiv kan även forskningsfrågorna besvaras. 

Det framkommer ur empirin att elever i viss mån får möjlighet att utveckla digital kompetens inom 

SO. Det framkommer också att lärare arbetar i ganska stor omfattning med digitala verktyg för att 

elever skall få en möjlighet att utveckla digital kompetens. Dock används digitala verktyg i större 

omfattning för att lära elever genom att använda digitala verktyg och inte för att elever skall lära sig 

om digitala verktyg. Många lärare anser att läroplanen enbart ger en vag anvisning om hur 

undervisningen skall planeras för att elever skall få möjlighet att utveckla digital kompetens. 

Däremot finns det andra dokument på institutionell nivå som hjälper dem att strukturera 

undervisningen på ett bättre sätt. Dock anser sig lärare inte riktigt ha de förutsättningar de behöver i 

form av digitala verktyg och kompetens för att elever skall utveckla digital kompetens till årskurs 3. 

 

6 Diskussion 
I diskussionskapitlet som följer kommer resultatdiskussionen där en redogörelse av resultatet i 

förhållande till den valda teorin som återfinns i kapitel 3 redovisas. I resultatdiskussionen diskuterar 

vi resultatets betydelse och kopplar det till digital kompetens och digitala verktyg. Därefter 

redovisar vi studiens slutsats som diskussionen leder till. 

 

6.1 Resultatdiskussion 
Det framkom att lärare i årskurs 1–3 anser att elever får viss möjlighet att utveckla digital 

kompetens i SO till årskurs 3, dock anser lärarna inte att de specifikt arbetar för att elever ska 

utveckla digital kompetens inom SO ämnet utan att de arbetar på liknande sätt på ett övergripande 

plan för att elever skall bli digitalt kompetenta. Det visar sig också att lärare inte riktigt anser att 

läroplanen utgör det stöd de skulle behöva för att utforma sin undervisning för att elever skall kunna 

utveckla digital kompetens. Det finns andra hjälpmedel såsom Digitalia (Eskilstuna, 2019) som ger 

dem stöd i att bättre utforma sin undervisning i riktningen mot att elever skall utveckla digital 

kompetens. Det som studien tydligt visar på är skillnaderna på lärares och elevers förutsättningar. 

Skillnaden på tillgång till digitala verktyg, den service som finns tillgänglig för verktygen och den 

kompetens som finns ute i verksamheterna gör det svårt för eleverna att utveckla en adekvat digital 
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kompetens. Såsom Lindensjö och Lundgren (2000) beskriver att när den svenska skolan 

decentraliserades uppstod problem. Det är problem som uppstår efter olika beslutsprocesser som 

beslutas på samhällelig nivå och som sedan inte kan eller tar väldigt lång tid att implementera på 

institutionell nivå. De frågor som handlar om utbildning grundar sig ofta på komplicerade processer 

med både ekonomisk och pedagogisk bakgrund, vilket gör det svårt för människorna ute i 

verksamheter att få inflytande eftersom frågor om utbildning bygger på komplicerade 

problemkomplex med både pedagogisk, juridisk och ekonomisk bakgrund. Detta kan ses som hinder 

av införande av digitala verktyg i de olika verksamheterna eftersom Riksdagen på samhällelig nivå 

har beslutat om att stärka skrivningarna om digitaliseringen. Men att huvudmän på institutionell 

nivå bestämmer om sina verksamheter och måste förhålla sig till det rådande ekonomiska läget vid 

exempelvis inköp av digitala verktyg, påverkar i allra högsta grad elevers möjlighet att utveckla 

digital kompetens. Detta resulterar i att på undervisningsnivån måste lärare enbart förhålla sig till de 

beslut som tagits på högre nivåer och kan enbart lämna önskemål om att köpa in digitala verktyg, 

för att elever på den individuella nivån skall få möjlighet att utveckla digital kompetens. Men om 

individerna på de högre nivåerna, på den samhälleliga- och institutionella nivån inte hörsammar 

önskemål från undervisningsnivån, kan lärare heller inte göra särskilt mycket åt det (Lidensjö & 

Lundgren, 2000).  

 

Undervisningens fokus ligger på att hjälpa elever att inhämta kunskaper genom att använda digitala 

verktyg samt att lära eleverna i hur digitala verktyg kan användas. Det är sällan fokus på hur 

verktygen fungerar och vilka förmågor eleverna behöver inhämta för att utveckla en adekvat digital 

kompetens. På undervisningsnivån behöver lärare själva reflektera över sin användning av digitala 

verktyg i undervisningen för att verktygen skall integreras på ett naturligt sätt i undervisningen. 

Detta för att digitala verktyg inte enbart skall användas som ett verktyg för inlärning av annat 

kunskapsstoff (Peciuliauskiene & Barkauskaite, 2007) utan också hjälpa eleverna att utveckla olika 

förmågor förknippade med digitala verktyg för att i slutändan utveckla digital kompetens. Det visar 

sig tydligt att elevernas digitala kompetens påverkas av lärares digitala kompetens och lärarens 

intresse för digitala verktyg. Samtidigt som läroplanens (Skolverket, 2018a) utformning och 

tolkningen av den gör att det finns lika många definitioner på digital kompetens som det finns 

lärare. Ute i verksamheterna finns det en stor variation av digitala verktyg i olika omfattning och 

enligt Peciuliauskiene och Barkauskaite (2007) stödjer dessa eleverna i att nå målen med 

undervisningen och därmed bli digitalt kompetenta. Detta är också nödvändigt då det innebär att 

eleverna utvecklar förmågor som är och kommer att bli nödvändiga i framtiden, då det i vårt alltmer 

digitaliserade samhälle kommer att krävas alltmer digital kompetens hos dess medborgare.   

 

I vår studie fokuserar vi på det läroplanen (Skolverket, 2018a) beskriver, att eleverna i grundskolan 

skall få möjlighet att utveckla digital kompetens, men att det framstår som oklart vilka 

förutsättningar som finns för att ge eleverna den möjligheten. Enligt denna studie får eleverna vissa 

förutsättningar till att utveckla digital kompetens, men att det finns många hinder såsom brist på 

stöd från styrdokument (Skolverket, 2018a) på den samhälleliga nivån, brist på digitala verktyg på 

den institutionella nivån och stor variation i kunskap på undervisningsnivån, vilket kan ses som 

hinder för elever på den individuella nivån att utveckla digital kompetens. Denna studie bidrar 

enbart med en liten bit av ny kunskap i det problemkomplex som skolans digitalisering kan 

innebära. Något som framkommer genom studien är att lärare uppmärksammat elevers skilda 

kunskaper om hur man hanterar digitala verktyg. Till de elever som kommer till skolan utan 

förkunskaper behöver lärare finna ett kompensatoriskt undervisningssätt för att därmed skapa en 

likvärdig utbildning och likvärdiga kunskaper. Ett sådant förhållningssätt minskar risken för att 

digitala kunskapsklyftor uppstår elever emellan (Digitaliseringskommissionen, 2014). 

Det innebär att det är i skolan avståndet mellan elevers digitala kunskaper minskar och som 

Blomgren (2016) menar är stöttningen från lärare en avgörande aspekt för att eleverna ska utveckla 
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sin digitala kompetens. Det Tallvid (2015) påpekade är att digitala verktyg ger en möjlighet till 

variation i undervisningen, dock har lärare inte alltför stort utbud av digitala verktyg. Men om det 

fanns tillräcklig kompetens hos lärare kanske de kunde skapa variation med de verktyg de har att 

tillgå. Vi har tidigare påvisat att två påverkande faktorer är att tillgången på digitala verktyg och 

användningen av dem är beroende av ekonomi och intresse. Därav framgår det tydliga skillnader 

mellan verksamheter inom samma kommun och hur man valt att använda pengarna inom budgeten, 

även de förutsättningar som eleverna ges påverkas också av vilken skolan de går på och vilken 

lärare de har.  

 

Studien har visat på hur lärares intresse och den kunskap de besitter påverkar undervisningen i sig 

och hur de digitala verktygen appliceras i den. Peciuliauskiene och Barkauskaite (2007) menar att 

de digitala verktygen förändrar den roll läraren har, vilket innebär att de behöver ha kunskap om 

verktygen för att kunna nyttja dem i undervisningen och därmed främja elevers digitala kompetens. 

Kroksmark (2015) beskriver också att elevernas kunskaper måste tas i beaktande, vilket också görs. 

Dock finner vi i studien att då många av skolorna arbetat mycket med Ipad så upplever lärare att 

elever sällan har kunskaper om hur en dator fungerar och används. Om tillgången på datorer varit 

bättre hade också lärarna kunnat hjälpa eleverna att utveckla kunskaper om hur de öppnas, startas 

och hur man loggar in på dem, vilket många lärare upplever som kunskaper på basic nivå men som 

många elever i årskurs 1–3 faktiskt inte besitter. Kroksmark (2015) menar att alla digitala verktyg 

måste användas i undervisningen med ett didaktiskt perspektiv i åtanke. Eftersom när digitala 

verktyg används med ett didaktiskt förhållningssätt kan det ta både elever och lärare längre i 

förståelsen för verktyget självt eller kunskaperna som de tillägnar sig via det. På så sätt kan – om 

man nyttjar digitala verktygens fulla potential – de vara ett bra hjälpmedel i elevernas lärande och 

därmed också i utvecklingen av digital kompetens. Då dagens digitaliserade samhälle kräver digitalt 

kompetenta samhällsmedborgare och vi i vår studie sett hur lärares förutsättningar för att eleverna 

ska kunna utveckla digital kompetens är begränsad på grund av tidigare nämnda aspekter, resulterar 

det att fallera någonstans i systemet. Vår känsla utifrån studien är att det behövs en samsyn över de 

beslut som tas på samhällelig- och institutionell nivå tillsammans med lärare på undervisnings nivån 

för att eleverna på den individuella nivån skall kunna utveckla digital kompetens. Men vi kan inte 

bara se fördelar med ett digitaliserat samhälle då vi inte vet konsekvenserna av det i det långa 

loppet. Det uppfattas som oklart hur våra hjärnor påverkas av den enorma mängd av IT och 

informationsflöde som existerar i samhället. Flera lärare uttrycker en viss oro för den ökande 

digitaliseringen. Klingberg (2009) skriver i en av sina böcker att ”Mängden och komplexiteten i den 

information vi ska hantera fortsätter att öka.” (s.16). Därav kan lärares ifrågasättande av 

användningen av digitala verktyg vara befogad. Spitzer (2014) skriver att det finns biverkningar och 

risker med användningen av IT i undervisningen som oftast förbises. Han menar att det kan 

framkalla ett beroende, vilket lärare själva har observerat hos elever. I vår studie framkom det en 

oro för att de digitala verktygen kan användas vårdslöst, att användning av exempelvis Ipads sker 

utan att först se till de didaktiska övervägandena, för att få in mer digitala verktyg. Men om det inte 

finns ett didaktiskt förhållningssätt i användningen av de digitala verktygen leder det sällan till 

kunskap. Andra studier visar att IT i undervisningen även påverkar inlärningen och gör den ytlig 

snarare än djup och förhindrar därmed hjärnan att processa informationen. För ju mer du behöver 

anstränga dig för att lära ju bättre resultat uppnås (Spitzer, 2014), vilket refereras tillbaka till det 

Klingberg (2009) skriver om hur samma hjärna som kan kopplas tillbaka till människans tidigare 

släkten och som nu är den som nu ska ”hantera den flod av information som det digitala samhället 

öser över oss.” (s.16). ”They are distracting, in particular when used for non-course-related 

activities.” (Spitzer, 2014, s. 84), det påståendet gör att värdet i lärares kunskap och kompetens 

ökar, att de vet hur de digitala verktygen gör mest nytta för elevernas inlärning och därmed 

utveckling av digital kompetens.  
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Sammanfattningsvis kan vi se att lärare har olika förväntan på vad eleverna faktiskt skall utveckla 

för att nå digital kompetens till årskurs tre. En adekvat digital kompetens för en elev i årskurs 3 är ur 

vårt perspektiv är inte jämförbart med en vuxen människas digitala kompetens. Men elever bör få 

förutsättningar att tidigare utveckla en grundläggande digital kompetens med kunskaper om hur 

digitala verktyg fungerar, skall nyttjas och vad de kan användas till. Om detta sker redan tidigt kan 

det underlätta för eleven och skapa en tydlig progression i utvecklingen av digital kompetens för att 

tillslut kunna verka som en digitalt kompetent samhällsmedborgare i framtiden. 

6.1.1 Slutsats 

Slutsatsen i denna studie är att sju lärare i årskurs 1–3 i SO anser att eleverna får en viss möjlighet 

att utveckla digital kompetens. Digitala verktyg används frekvent inom undervisningen och 

läroplanen utgör ett visst stöd för lärare i deras yrkesutövande. Men de anser inte att de har rätt 

förutsättningar för att elever upp till årskurs 3 skall kunna utveckla en adekvat digital kompetens. 

För att elever skall utveckla digital kompetens bör lärare ha tillfredsställande tillgång till fungerande 

digitala verktyg och mer stöd genom kompetensutveckling och att beslut som tas på samhällelig- 

och institutionell nivå måste konkretiseras och struktureras på ett tydligt sätt för att lärare på 

undervisningsnivå skall kunna omsätta besluten till handling. Allt för att elever på individuell nivå 

skall kunna utveckla en adekvat digital kompetens. 

 

6.2 Metoddiskussion 
Den metodologi som studien bygger på är tillförlitlig och vedertagen. Den har genomförts noggrant 

och enligt redogörelsen i metodkapitlet. Studiens struktur är en kvalitativ metodik och är 

strukturerad efter Denscombes (2018) och Tivenius (2015) litteratur. Användningen av appen 

Speechy har underlättat studiens datainsamling då appen omvandlar tal till text, vilket vi därefter 

gick igenom för att korrekturläsa och se över att texten överensstämmer med ljudinspelningen. 

Fördelen med denna app är att det sparar tid och är ett effektivt sätt att transkribera datan. Den 

nackdel vi kan se är att inspelningen lätt kan störas av inkommande samtal om det spelas in via en 

mobiltelefon.  

 

Under studiens gång insåg vi att informanterna till en början kompletterade varandras svar, 

efterhand inkom mindre och mindre kompletterande material. Det uppstod en viss mättnad i 

kunskapsinhämtningen, dock var det för oss otroligt intressant att få ta del av alla informanternas 

tankar, erfarenheter och upplevelser. Studiens tillvägagångssätt redovisas på ett transparent sätt och 

litteraturen som används med syfte att styrka resonemang finns utskrivna i referenslistan och är 

tillgängliga att fördjupa sig i om så önskas. De forskningsetiska kraven som vi redogör för under 

avsnitt 4.3 Etiska överväganden är uppfyllda genom att vi har delgett studiens informanter om 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I följande avsnitt 

delges studiens pålitlighet och trovärdighet, hur sanningskriterierna uppfylls samt ett avsnitt om 

reflexivitet där vi beskriver vår roll som forskare. Sammanfattningsvis är forskningsfrågorna 

kortfattat besvarade, i och med det anser vi att studien är genomförd på ett regelrätt sätt. 

6.2.1 Pålitlighet och trovärdighet 

Metodologin i studien är pålitlig och distinkt beskriven för att man enkelt ska kunna följa hur 

genomförandet genomförts. Intervjuernas semistrukturerade uppbyggnad gjorde att informanternas 

svar vidgades och gav studien ett brett dataunderlag med verklighetsförankrade utsagor. Även 

antalet informanter gav studien ett fylligt underlag. Det skulle säkert gå att ifrågasätta användningen 

av appen Speechy, då den inte skapar sammanhang utifrån själva intervjuerna utan mer omvandlar 

tal till de ord den uppfattar, men då vi via ljudinspelningen noggrant kontrollerat datan i 

bearbetningsprocessen anser vi att även detta tillvägagångssätt är pålitligt. 
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Nedan redovisas de uppfyllda sanningskriterierna och en reflexivitet vilket vi anser gör att studiens 

resultat kan ses som pålitliga. 

 

Sanningskriterier 

Det resultat som framkommit i studien anser vi vara godtagbar med tanke på att läroplanen 

revideras i just det syfte att utveckla elevernas digitala kompetens. I och med det arbetar lärare idag 

utifrån styrdokumenten genom sina egna tolkningar och kompetenser för att uppnå den efterfrågade 

kunskapen. Kvalitén på undervisningen av digital kompetens kommer sannolikt att öka i samband 

med lärares kompetensutveckling, deras förutsättningar och inställning till digitala verktyg och hur 

de ska implementeras i undervisningen. Alla delar av resultatet är koherenta och bildar tillsammans 

en helhet, vilket innebär att studien följt koherenskriteriet genom att de påståenden som förmedlas 

är sammanhängande. Studiens resultat och den valda teorin är formulerade på samma 

abstraktionsnivå och kan därmed flätas samman och vägas mot varandra. Det innebär att 

korrespondentkravet uppfylls av anledningen att verkligheten överensstämmer med teorin. I och 

med att vi har kategoriserat empirin och analyserat resultatet med utgångspunkt i den valda teorin, 

läroplansteori har vi därmed kunnat se fenomenet ur ett nytt perspektiv och samtidigt 

uppmärksamma nyfunnen kunskap. Genom det uppfylls det aletiska sanningskriteriet.  

  

Reflexivitet 

Genomgående i skrivprocessen har vår forskarroll genomsyrats av ett neutralt förhållningssätt 

gentemot den insamlade datan och i analyserande faser genom studien. Men då empirin tolkas med 

utgångspunkt i oss som individer och ur ett läroplansteoretiskt perspektiv återges resultatet genom 

våra tankar, värderingar och normer (Denscombe, 2018). I och med det genererar denna 

forskningsredogörelse ny relevant kunskap inom SO ämnena som ännu inte är en helt utforskad del 

av skolans undervisning. 

 

6.3 Framtida forskningsfrågor 
Denna studie har väckt en hel del nya tankar och funderingar, vilket genererar förslag på fler 

forskningsområden och fler forskningsfrågor att undersöka. Hur tänker huvudmän om tillgången på 

digitala verktyg i årskurserna F-3? Vad kan huvudmän göra för att underlätta för eleverna att 

utveckla digital kompetens? I vilken grad behöver läroplanen konkretiseras för att ge eleverna en 

likvärdig möjlighet till att utveckla digital kompetens?   
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

1. Vad innebär digital kompetens för dig?  

 

2. Hur arbetar du med digital teknik för att eleverna skall utveckla en digital kompetens? 

 

3. Hur kan du utifrån de skrivningar som finns tolka vad eleverna behöver få bearbeta för 

att utveckla en digital kompetens? 

 

4. Hur mycket används digitala verktyg inom samhällskunskapsundervisningen? 

 

5. På vilket sätt används digitala verktyg inom samhällskunskapsundervisningen? 

 

6. Hur arbetar du med digitala verktyg inom din samhällskunskapsundervisning? 

 

7. Hur tolkar du att läroplanen beskriver hur ni skall använda digital teknik i 

samhällskunskapsundervisningen? 

 

8. Vilka mål har du med din undervisning i avseende digitala verktyg i 

samhällskunskapsundervisningen? 

 

9. Anser du att har tid/få tillräcklig stöttning - för att implementera digital teknik i 

tillräcklig utsträckning för att eleverna skall utveckla en digital kompetens? hur? 

 

10. Anser du dig ha fått tillräcklig fortbildning för att kunna främja elevernas digitala 

kompetens? 

Om JA: Vad har du fått för utbildning? 

Om NEJ: Hur kommer det sig? Har du möjligheten att få om du skulle vilja ha? 

 

11. Vilka fördelar/nackdelar ser du förknippade med digitala verktyg i undervisningen? 

 

12. Vilka problem ser du förknippade med digitala verktyg i skolan? 

 

 

 

 

 

 

 

 


