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Abstract 

This essay is based on the increased digitalization of the Swedish school system, the revised 

curriculum and the government’s digitalization strategy for the school system. This essay 

aims to explore teachers’ perspectives on the concept of digital competence and how they 

perceive their own digital competence. The essay also aims to investigate if teachers feel 

equipped to meet the changes posed by the digitalization of the school system. The aim was 

addressed through qualitative interviews and a survey. The results show that the concept of 

digital competence is a multi-faceted term that is difficult to describe. Many teachers express 

that they lack a distinct explanation of the term. Furthermore, the results show that many 

teachers have a positive attitude towards the digitalization of schools, but many teachers 

experience a need for further education to meet the demands that digitalization entails.   
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Sammanfattning 

Detta arbete har sin utgångspunkt i den ökade digitaliseringen inom skolväsendet, den 

reviderade läroplanen och regeringens digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Arbetet syftade 

till att undersöka hur lärare uppfattar begreppet digital kompetens samt hur de uppfattar sin 

egen digitala kompetens. Arbetet avsåg också att undersöka om lärarna känner sig redo att 

möta de utmaningar digitaliseringen av skolväsendet kan innebära. Detta undersöktes genom 

kvalitativa forskningsintervjuer och en enkätundersökning. Enkätundersökningen syftade till 

att ge ett större omfång i såväl uppfattningen av digital kompetens som attityder till 

digitaliseringen av skolan. Resultaten visar att digital kompetens är ett mångfacetterat begrepp 

som upplevs svårt att beskriva och att många lärare saknar en tydlig förklaring till begreppet. 

Vidare visade resultaten att många lärare är positivt inställda till digitaliseringen av skolan 

men att många lärare upplever ett behov av mer fortbildning för att möta  krav som 

digitaliseringen innebär. Undersökningarna visar även att tillgången till digitala resurser 

vaierar i landet. 

Nyckelord 

Digital kompetens, digitalisering, undervisning, lärares erfarenheter 
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1. Inledning 

En av skolans uppgifter är att förbereda eleverna inför ett aktivt samhällsliv i ett samhälle 

under konstant förändring. En del av den förändring som skett under de senaste åren handlar 

om den ökade tillgången och användningen av digital teknik (SCB, 2017). Läroplanen 

(Skolverket, 2016c) har reviderats för att bättre svara mot det digitaliserade samhället. I den 

reviderade läroplanen (Skolverket, 2017b) inkluderas skrivningar om digital kompetens, 

vilket är det centrala begrepp som undersöks i föreliggande arbete. Eleverna ska enligt 

läroplanen ges förutsättningarna för att kunna ”orientera sig och agera i en komplex 

verklighet, med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt” 

(Skolverket, 2017b, s. 9). Dessa mål medför krav på såväl tillgång till digitala verktyg, digital 

kompetens hos personal samt ledning som driver arbetet med digitaliseringen. Regeringen 

presenterade i slutet av 2017 en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Strategin 

består av tre huvudområden; digital kompetens för alla i skolväsendet, likvärdig tillgång och 

användning samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. Inom varje 

område beskrivs åtgärder som ska leda till att målen uppnås till år 2020 

(Utbildningsdepartementet, 2017).  

Tidigare forskning och undersökningar visar på att det finns utmaningar med digitali-

seringen av skolan. Säljö (2010, s. 60) menar att digitaliseringen av skolan förändrar synen på 

kunskap. Han menar att det inte längre är relevant att kunna återge fakta. Kunskap handlar 

istället enligt Säljö (ibid) om att kunna omvandla information till något viktigt och intressant 

för en övning eller ett problem. Även arbetssätten i klassrummet inverkas av digitaliseringen. 

Grönlund (2014) menar i sin rapport att den ökade användningen av datorer och lärplattor bi-

dragit till att andelen gemensamt arbete och samarbete minskat i vissa klasser. Han menar 

också att vissa lärare och elever upplevt en ökad stress på grund av ett uppdrivet tempo i 

undervisningen (Grönlund, 2014). Även mindre medlemsundersökningar har genomfört av 

Lärarnas Riksförbund. Under 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på i vilken 

utsträckning IT används i undervisningen. Undersökningen visar att yngre lärare i större ut-

sträckning använder IT i undervisningen och att det främst används i ämnen så som samhälls-

kunskap och språk. Undersökningen visar också att lärarna upplever att de inte har tillräckligt 

med tid för att planera och förbereda moment som inkluderar IT. Ytterligare en undersökning 



 

2 

genomfördes år 2016 som syftade till att kartlägga i vilken utsträckning lärarna använde digi-

tala verktyg och läromedel i undervisningen. Resultaten visar att många lärare saknar tillgång 

till digitala läromedel. Resultaten visar också att cirka trettio procent av de deltagande före-

drar traditionella läromedel framför digitala. Varför dessa lärare föredrar traditionella lärome-

del framgår dock inte i rapporten (Lärarnas Riksförbund, 2016, ss. 6–7).  

Det finns, som regeringen (Utbildningsdepartementet, 2017, s. 5) menar, ett behov av vi-

dare forskning om hur digitaliseringen av skolan påverkar såväl lärare som elever. En grund-

förutsättning för att skolan ska nå de mål som regeringen arbetat fram är en medvetenhet om 

vad som förväntas av lärarna. I läroplanen (2017b) framgår inte vad som menas med digital 

kompetens. Det är först i  Skolverkets kommentarmaterial ”Få syn på digitaliseringen på 

grundskolenivå” det tydligt framgår att läroplanens skrivningar om digital kompetens har sin 

utgångspunkt i EU:s åtta nyckelkompetenser (Skolverket, 2017a, s. 10). Därför är det av in-

tresse att undersöka hur verksamma lärare uppfattar begreppet digital kompetens samt lärares 

attityder till en ökad digitalisering av skolan. 

1.1 Syfte 

Med utgångspunkt i ovan nämnda undersökningar och styrdokument är syftet med detta 

examensarbete att undersöka några lärares uppfattning om vad digital kompetens innebär. Ett 

annat syfte är att undersöka vilka attityder lärare har till den ökade digitaliseringen inom 

skolväsendet. 

1.1.1 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts. 

 Hur uppfattar lärarna begreppet digital kompetens?  

 Hur uppskattar lärarna sin egen digitala kompetens? 

 Vilka attityder har lärarna till skolans ökade digitalisering och vilka för- och nackdelar 

anser lärarna digitaliseringen medför? 

 Känner sig lärarna rustade för de krav som digitaliseringen av skolan medför? 
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2. Definition av centrala begrepp 

Nedan presenteras och definieras centrala begrepp som kommer att användas i arbetet.  

Digital kompetens: I EU:s åtta nyckelkompetenser beskrivs digital kompetens som något som 

innefattar kunskap inom olika områden. Digital kompetens kräver bland annat kunskaper om 

hur digital teknik fungerar och vilken roll den spelar i vardagslivet, arbetslivet och hemmet. 

Kunskaper om hur den digitala tekniken fungerar innefattar att kunna tillämpa centrala 

funktioner som ”ordbehandling, kalkylprogram, databaser, lagring, och hantering av 

information”. Andra förmågor som är viktiga är att kunna söka, samla, bearbeta och använda 

information på ett kritiskt och systematiskt sätt. Man bör kunna producera, redovisa och förstå 

den komplexa information som inhämtats (Europaparlamentet, 2006). Det innefattar också 

kunskap om de risker som kan uppkomma vid användningen av internet, kommunikation via 

elektroniska medier, rekreation, informationsdelning, samarbetsnätverk, forskning och 

lärande. Kunskap om hur den fysiska och virtuella verkligheten samspelar men också kan 

skiljas är också en del av digital kompetens. Digital kompetens innebär även att personen på 

ett medvetet sätt kan granska informations validitet och tillförlitlighet samt att förhålla sig till 

de etiska och juridiska principer som användningen av informationen innebär. En kritisk och 

reflekterande attityd och ett ansvarsfullt användande av information ses som en viktig del av 

denna kompetens. Förutom ovan nämnda kunskaper innebär digital kompetens att vara 

medveten om hur teknik kan stödja kreativitet och innovation. Ett intresse för och 

engagemang i olika grupper och nätverk för exempelvis yrkesrelaterade ändamål stödjer 

enligt EU också den digitala kompetensen (Europaparlamentet, 2006). 

IT och IKT: Förkortningen IT står för informationsteknik och är ett samlingsbegrepp för 

teknik som möjliggör kommunikation (Nationalencyklopedin, 2018a.). IKT, informations- 

och kommunikationsteknik, är ett samlingsbegrepp för hur digitala verktyg används för 

kommunikation och databehandling. Inom skolväsendet används begreppet IKT för att 

beskriva digitala verktyg som används för kommunikation och databehandling i den 

pedagogiska verksamheten (Skolverket, 2017a, s. 9).  

Digitala verktyg: Skolverket använder begreppet digitala verktyg upprepade gånger i 

läroplanen (Skolverket, 2017b). Begreppet definieras inte i läroplanen och förklaringen som 

presenteras är att begreppet är under uppbyggnad och förändras över tid. Skolverket menar att 
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begreppet ska användas och tolkas på ett generellt sätt och med en bred betydelse. Ett digitalt 

verktyg kan vara en fysisk enhet så som en dator eller en programvara eller internettjänst 

(Skolverket, 2017a, s. 9). 

Appar: En app, förkortning av applikation, är ett datorprogram som är skapat för ett specifikt 

användningsområde. Applikationer är vanligt förekommande på digitala plattformar som 

mobiltelefoner, i datorer och i så kallade surfplattor (Nationalencyklopedin, 2018c).  

Surfplatta och lärplatta: En surfplatta är en kompakt pekdator med en tryckkänslig skärm. 

Surfplattan har avancerade funktioner och kan kopplas upp mot internet. Det finns ett flertal 

olika tillverkare och storlek och innehåll kan variera. Surfplattor kan användas till många 

olika saker så som hantering av e-post, läsning, bearbetning av text eller videoströmning. Det 

finns ett stort utbud av applikationer som kan installeras på enheten (Nationalencyklopedin, 

2018d). Inom skolväsendet används surfplattor i ett pedagogiskt syfte och kallas då lärplattor 

(Skolverket, 2017a, s. 8). 
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3. Teori och tidigare forskning 

Nedan diskuteras tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkter som utgör ramverket för 

detta arbete. I avsnitt 3.1 diskuteras hur samhällsförändringar bidragit till skolans 

digitalisering. Avsnittet går sedan över i en redogörelse av några av den reviderade 

läroplanens skrivningar som berör digital kompetens och användandet av digitala verktyg. Till 

sist presenteras en redogörelse av tidigare digitala satsningar som genomförts inom 

skolväsendet. I avsnitt 3.2 diskuteras förhållandet mellan lärande och digital teknik utifrån ett 

sociokulturellt och pragmatiskt synsätt på inlärning. Sedan presenteras kortfattat några 

digitala arbetsmetoder och digital litteracitet. I avsnitt 3.3 redogörs först för tidigare forskning 

om lärares digitala kompetens. Avsnittet går sedan över till att diskutera de utmaningar som 

kraven på en ökad digital kompetens medför. 

3.1 Digitaliseringen av skolan 

I detta avsnitt diskuteras hur samhällsförändringar bidragit till en förändrad läroplan. Vidare 

redogörs några av de förändringar gällande digital kompetens och digitalteknik som nämns i 

den reviderade läroplanen. 

3.1.1 Skola och samhälle 

Informationssamhällets framväxt har medfört ett flertal tekniska förändringar. Förändringarna 

har också inneburit att det nu finns krav på ny typ av kunskap för att kunna delta i detta 

samhälle. Regeringen (Utbildningsdepartementet, 2017, s. 3) uttrycker tydligt att digital 

kompetens i grund och botten är en demokratifråga. De menar att eleverna i skolan lär sig att 

förstå din omvärld för att kunna förändra den. Därför behöver alla barn och elever utveckla en 

förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och den enskildes liv. Regeringen 

uttrycker att målsättningen är att Sverige ska vara det land som är bäst i världen på att ta 

tillvara på digitaliseringens möjligheter (Utbildningsdepartementet, 2017, s. 3). Även Parnes 

(2015, s. 4) diskuterar förståelse av datorer som en demokratifråga. Han menar att det i 

framtiden kommer att finnas en klyfta mellan de i samhället som förstår datorer och de som 

inte gör det. Personer utan kunskap om datorer och programmering riskerar enligt Parnes att 

hamna i ett underläge både socialt och på arbetsmarknaden (Parnes, 2015, s. 4). Även 

Lundgren (2012, s. 124) diskuterar utbildning utifrån ett samhällsperspektiv. Han menar att 
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utbildning kan ses som det ”nav kring vilket samhällsutvecklingen byggs”. Samhällets krav 

återspeglas i hur utbildningen struktureras. Vi lever i ett informations- och kunskapssamhälle 

som enligt Lundgren (2012, s. 124) kan tolkas som ett samhälle uppbyggt på 

kunskapsproduktion, kunskaprekonstruktion, informationsspridning och användning. Ny 

teknik möjliggör nya former av kunskaps- och informationsspridning. Detta medför i sin tur 

att utbildningen behöver struktureras på ett sådant sätt att det återspeglar dessa nya former av 

kunskaps- och informationsspridning. 

3.1.2 Digital teknik och digital kompetens i styrdokument 

Regeringens ambition om att ta till vara på digitaliseringens möjligheter återspeglas i den re-

videring av läroplanen som genomfördes efter år 2016. Från och med den första juli 2018 gäl-

ler den reviderade versionen av läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2017b). Revideringen 

inkluderar framförallt skrivningar om digital kompetens samt digitaliseringen av skolväsen-

det. Det framgår, som tidigare nämnt, tydligt i läroplanen att eleverna ska förberedas för att 

kunna verka i ett digitaliserat samhälle. Under rubriken ”Skolans uppdrag” kan man läsa att 

”Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, med stort informations-

flöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt” (ibid, s. 9). Vidare framgår också att ut-

bildningen ska ”ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens” (ibid). Det fram-

går även att alla som arbetar inom skolan ska uppmärksamma de möjligheter och risker som 

en ökad digitalisering kan medföra. Läraren ska också se till att eleverna genom undervisning-

ens upplägg får möjlighet att använda ”digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsut-

veckling” (ibid, s. 15).  

Revideringen av läroplanen innebär också nya skrivelser om rektorns ansvar. Den mest 

framträdande förändringen gällande digitaliseringen under denna rubrik är hur skolans arbets-

miljö ska utformas. Den ska utformas på ett sådant sätt att alla elever (1) självständigt ska 

kunna söka och utveckla kunskaper, (2) ges aktivt lärarstöd, (3) får tillgång till och förutsätt-

ningar att använda läromedel av god kvalitet samt (4) får tillgång till andra lärverktyg för en 

modern utbildning exempelvis genom användandet av digitala verktyg (Skolverket, 2017b, s. 

18). Enligt strategin behöver också eleverna utveckla en förståelse för hur tekniken fungerar 

för att kunna använda den. Det uttrycks att ambitionen är att genom digitaliseringens potential 

höja måluppfyllelsen och att öka likvärdigheten inom skolväsendet (Utbildningsdepartemen-

tet, 2017, s. 3). Regeringens digitaliseringsstarategi består huvudsakligen av tre fokusområden 
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som arbetet i skolan ska utgå ifrån: (1) Digital kompetens för alla i skolväsendet, (2) Likvär-

dig tillgång och användning och (3) Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjlig-

heter. Dessa fokusområden har sedan brutits ned i ett antal mål och delmål som förväntas upp-

nås år 2020 (ibid, s. 5).  

3.1.3 Tidigare satsningar inom skolväsendet 

Det har historiskt sett skett satsningar inom skolan på införandet av digital teknik och 

kompetens inom IT. Sverige har varit ett utav de länder som i internationell jämförelse legat 

långt fram när det kommer till antalet datorer i skolorna. Arbetsgruppen för ny nationell IT-

strategi för skolan (2002, s. 6) menar att datorerna blev vanligt förekommande i skolorna 

redan under 1970-talet men att spridningen skedde långsamt under 1980- och 1990-talet 

(ibid). 

I början av 1970-talet, när datorerna började förekomma i skolorna, startades projektet 

Datorn i skolan (DIS). Detta projekt syftade till att undervisa lärarna om datorer och hur 

datorer kunde användas i undervisningen. (Arbetsgruppen för ny nationell IT-strategi för 

skolan, 2002, s.7). Under våren 1988 inleddes treårsprojektet Datorn och skolan (DOS). 

Projektet syftade till att (1) öka IT kunskaperna inom skolan, (2) öka kunskapen om 

informationssökande på internet, (3) förbereda eleverna för ett samhälle där IT är vanligt 

förkommande och (4) utveckla och effektivisera undervisningen med nya metoder och 

hjälpmedel. En utvärdering av projektet 1991 visade att lärarnas erfarenheter inte togs tillvara. 

Utvärderingen visade också att många av lärarna inte kunde se några effektivitetsvinster med 

satsningen och att de flesta lärare anpassat tekniken till sina gamla undervisningsrutiner 

(Arbetsgruppen för ny nationell IT-strategi för skolan, 2002, ss. 10–11). I 1994 års läroplan 

försvann datalära som ett enskilt ämne och datorer och IT nämndes återhållsamt i de nya 

styrdokumenten. Under 1990-talet kom internets genombrott som Arbetsgruppen för ny 

nationell IT-strategi för skolan (2002, s. 11) menar är en förutsättning för de IT-satsningar 

som sedan dess gjorts inom skolan. Den första IT-kommissionen tillrättades år 1994 och snart 

därefter inrättades ett nordiskt skoldatanät (ODIN). Mellan åren 1999 och 2002 pågick 

satsningen ITis (IT i skolan) som syftade till att utveckla lärares kompetens inom IT och 

datorer (Arbetsgruppen för ny nationell IT-strategi för skolan, 2002, ss. 17–18).  
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Under 2000-talets början inleddes en satsning som kom att kallas ”en-till-en”. Satsningen 

innebar att varje elev skulle ges tillgång till en dator. Under tidigt 2000-tal var det ett fåtal 

skolor som inledde satsningen. Runt år 2013 hade cirka 250 kommuner inlett eller planerade 

att inleda satsningen. Effekterna av ”en-till-en” satsningen undersöktes i projektet ”Unos 

uno”. I undersökningen medverkade ett flertal skolor som arbetade utifrån modellen. 

Resultatet av undersökningen visade tydligt att det fanns skillnader mellan skolor och 

kommuner. Grönlund (2014, s. 3) menar att den största utmaningen landar hos dem som leder 

skolan. I artikeln skriver han ”Utmaningen är inte ”hur ger vi varje elev en dator”, utan ”hur 

organiserar vi bäst samarbete – på varje skola och i kommunen som helhet – så att vi på 

bästa sätt kan utnyttja den nya teknikens möjligheter för att uppnå de mål vi prioriterar 

(Grönlund, 2014, s. 3). 

Flera skolor har under de senaste åren valt att investera i så kallade lärplattor. Enligt 

Skolverkets rapport om IT-användning (Skolverket, 2016b, ss. 6–7) hade det skett en drastisk 

ökning mellan åren 2009 till 2015. Rapporten visar på att lärplattorna i första hand används 

för att se film, lyssna på musik och utveckla språkliga kunskaper samt matematisk förmåga 

(ibid, s. 8).  

3.2 Elevers lärande och digital teknik 

I detta avsnitt diskuteras teorier om lärande samt hur digital teknik som en del av lärandet kan 

ses utifrån dessa teoretiska utgångspunkter. 

3.2.1 Teorier om lärande 

Frågor om undervisning och lärande har diskuterats sedan långt tillbaka i tiden. Jesus sågs 

inom kristendomen som en förmedlare av kunskap och idéer. Under antiken lade flera 

filosofer, däribland Platon, fram sina idéer genom dialoger. Genom historien har sedan ett 

flertal filosofer format sina tankar om hur lärande sker (Phillips & Soltis, 2014, s. 24). 

En av dessa filosofiska grundteorier är ett sociokulturellt perspektiv. Inom den 

sociokulturella traditionen läggs emfas vid hur människor befinner sig i ständig förändring 

och genom samspel med andra utvecklar nya kunskaper och erfarenheter (Kroksmark, 2011, 

s. 450). En central del inom teorin är samspelet mellan människan och redskap. Dessa redskap 

benämns som artefakter och kan utgöras av såväl ett fysiskt objekt som språket människan 

talar. Med hjälp av dessa fysiska och intellektuella redskap tolkar människan verkligheten 
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Roger Säljö (2005) diskuterar digitaliseringen utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Han 

menar att informationstekniken innehåller redskap som kan agera som ett stöd i 

lärandeprocesser. Tekniken möjliggör nya former av interaktivitet mellan människa och 

artefakt. Han menar exempelvis att datorer genom kommandon kan ”svara på tilltal”. Den 

digitala tekniken medför också andra gynnsamma aspekter för inlärningen. Säljö menar 

exempelvis möjligheten att visualisera och göra det som är osynligt tillgängligt. Genom 

tekniska verktyg är det exempelvis möjligt att åskådliggöra kemiska reaktioner på ett 

dynamiskt och interaktivt sätt (Säljö, 2005, ss. 245–256). 

Även filosofen John Dewey uttryckte tankar om att utbildning och bildning har en social 

karaktär. Han menade att det inte går att separera lärandeprocesser och samhället. Skolan 

måste följa samhällets förutsättningar och undervisningen ska därför syfta till att stödja barnet 

att delta i samhällsprocessen. Enligt Dewey bör undervisningens innehåll knyta an till 

samhällets innehåll och arbetsformer för att eleven ska känna motivation och mening med 

skolarbetet (Kroksmark, 2011, s. 374). Dewey uttryckte att utbildning är en levnadsprocess 

och inte något som ska förbereda eleverna för ett kommande liv. Han menade att skolan ”bör 

representera livet så som det levs för närvarande” och spegla det liv eleverna lever ”i hemmet, 

i grannskapet eller på lekplatsen” (Kroksmark, 2011, s. 381). Det kan med utgångspunkt i 

Deweys tankar om utbildning tolkas som att dagens skola borde spegla det digitala samhälle 

vi lever i.  

Frågor om hur något ska läras kan också tolkas utifrån didaktikens grundfrågor. Utifrån ett 

didaktiskt perspektiv kan man ställa frågor om hur inlärningen ska ske och varför eleverna ska 

utveckla en viss kunskap. Selander (2012, s. 206) lyfter den didaktiska frågan ”Med hjälp av 

vad ska man lära sig?”. Han beskriver hur skolan historiskt använt olika redskap, så som 

kartor och läroböcker, som centrala källor till kunskap. Digitaliseringen av skolan har medfört 

en förändring i vilken typ av redskap som används för lärande. De nya redskapen ställer krav 

på granskning av olika redskaps lärandepotential. Men de bidrar också till frågor om vad 

eleverna ska lära sig och varför (ibid, ss. 208–209). Som Säljö (2010, s. 60) menar medför 

digitaliseringen av samhället en förändring i vad som anses vara relevant att lära. 
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3.2.2 Digitalt lärande och digital litteracitet 

Det finns ett flertal digitala arbetssätt och metoder som växt fram i samband med ökad 

tillgång till datorer och internet. ”En-till-en undervisning”, webbundervisning och ”flippat 

klassrum” är några exempel på sådana arbetssätt och metoder. I detta arbete är det inte 

relevant att ge någon djupare redogörelse för dessa. Något som däremot är av intresse att 

diskutera är digital litteracitet. Digital litteracitet och digital kompetens är två begrepp som 

kan ses som överlappande. Litteracitet beskrivs av OECD (2000, ss. 5–6) som ett 

mångfacetterat begrepp. Det är ett begrepp som beskriver färdigheter bortom avkodning och 

skrivning. Det syftar till att beskriva förmågan att förstå, använda och reflektera över texter 

för att utvecklas. Andra aspekter som innefattas är engagemang, kritiskt ställningstagande till 

innehåll och identitetsutveckling. Begreppet digital litteracitet har definierats på många olika 

sätt och det saknar en entydig förklaring men har i allmänhet att göra med litteracitetens 

förhållande och möjligheter i ett digitaliserat samhälle(ibid). Huvudfokus i detta arbete ligger 

dock på det något snävare begreppet digital kompetens. 

3.3 Lärarens digitala kompetens 

I läroplanen (Skolverket, 2017b, s. 14) fastställs lärarens undervisning som förutsättningen för 

att eleverna ska nå målen i skolan. Därför är det av stor vikt att läraren är behörig i de ämnen 

hen undervisar. Lärarens kompetens är också en viktig faktor, däribland hennes digitala 

kompetens. I kommande avsnitt görs ett försök att beskriva det mångfacetterade begreppet 

digital kompetens.  

3.3.1 Tidigare forskning om lärares digitala kompetens och attityd 

Enligt Skolverkets (2017a) kommentarmaterial till läroplanen utgår de skrivningar som finns i 

läroplanen om digital kompetens från EU:s beskrivning av digital kompetens som 

presenterades under avsnitt två (Skolverket, 2017a, s. 7; Europaparlamentet, 2006). Lund 

(m.fl., 2014) diskuterar i sin artikel digital kompetens och vad de kallar för professional 

digital competence (PDC). De menar att det är en nödvändighet att lärare har en digital 

kompetens då vi lever och verkar i ett digitalt samhälle (ibid, s. 282). Professional digital 

competence, som på svenska kan översättas till professionell digital kompetens, diskuteras 

som en professionsinriktad digital kompetens. PDC innebär bland annat enligt Lund m.fl. att 

undervisa elever i hur digital teknik kan förstås och användas. Det involverar också att 
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eleverna ska utveckla förmågan att använda teknologi på ett produktivt sätt (Lund m.fl., 2014, 

ss. 285–286). I artikeln beskriver författarna att det ställs olika typer av krav på digital 

kompetens inom och utanför skolan. Författarna syftar delvis på att lärare bör ha en kunskap 

om hur lärande och digitala verktyg kan förstås utifrån teoretiska utgångspunkter. Det kan 

exempelvis handla om frågor om hur eleverna ska lära sig något med hjälp av digitala 

verktyg. En annan aspekt som diskuteras är att lärare behöver ha kompetens i frågan om hur 

digitala verktyg används i klassrummet. Lund m.fl. (2014, ss. 287–288) menar att digitala 

verktyg ibland används till andra syften än lärande så som surfande eller spelande under 

lektionstid. Författarna menar att det är av stor vikt att lärare upprättar riktlinjer för hur digital 

teknik ska användas. De menar att aktiviteter som är irrelevanta bör skiljas från de aktiviteter 

där digital teknik kan användas för att stödja lärande (ibid). 

I sin artikel lyfte Lund (m.fl., 2014) en annan studie där nyexaminerade lärare deltagit. 

Den forskning som Lund (m.fl.) hänvisar till är en norsk studie (Gudmundsdottir, Lofgarden 

& Ottestad, 2014). Studien undersöker 356 nyexaminerade lärares syn på sin digitala 

kompetens samt hur den egna utbildningen när det gäller användandet av IKT. I studien lyfts 

vikten av att utbildningen förbereder lärarna för användandet av IKT samt att lärarstudenter 

får utveckla sin digitala kompetens (ibid, s. 30). Majoriteten av lärarna som deltog i studien 

har en positiv inställning till digitala inslag i undervisningen och de kan se många fördelar 

med digitala verktyg. Studien visar dock att de flesta deltagande lärare upplever att det finns 

ett glapp mellan de krav som ställs på digital kompetens i praktiken och de kunskaper lärarna 

utvecklat under sin utbildning (Gudmundsdottir m.fl., 2014, s. 31). Trots att en del lärare 

uttrycker att de anser sig kunna möta de digitala krav som yrket medför anser författarna att 

digital kompetens är en grundläggande kunskap som alla lärare behöver. Gudmundsdottir 

m.fl. uttrycker följande i artikeln: 

Vi kan ikke overlate til tilfeldighetene om lærerne klarer å bruke IKT hensiktsmessig i 

undervisningen sin, da digitale ferdigheter er en grunnleggende ferdighet som skal 

integreres på alle klassetrinn uavhengig av fag  

(Gudmundsdottir, Loftsgaren & Ottestad, 2014, s. 33).  

Som Gundmundsdottir m.fl. ovan uttrycker bör inte lärarens förmåga att använda IKT på ett 

professionellt sätt överlåtas till slumpen. Om lärarnas förmåga att använda IKT styrs av 

faktorer så som intresse eller inställning till IKT finns en risk att likvärdigheten urholkas. 
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Detta kan upplevas problematiskt då en av regeringens målsättningar är att ta tillvara på 

digitaliseringens möjlighet att öka likvärdigheten. Regeringen uttrycker också att alla inom 

skolväsendet ska utveckla en digital kompetens (Utbildningsdepartementet, 2017, s. 5). Nedan 

diskuteras några av de möjligheter och utmaningar som tidigare forskning identifierat. 

3.3.2 Tidigare forskning om möjligheter och utmaningar 

Som Gudmundsdottir m.fl. ovan menar finns det såväl möjligheter som utmaningar för att 

lärare ska utveckla en digital kompetens och kunna arbeta integrerat med digital teknik i sitt 

dagliga arbete. Även andra undersökningar visar att det finns andra aspekter som kan utgöra 

utmaningar för lärares arbete med digital teknik. 

Lärarnas Riksförbund har genom medlemsundersökningar undersökt frågor som rör 

användandet av och tillgången till digitala verktyg i undervisningen. Något som bör nämnas 

är att dessa är medlemsundersökningar. Dessutom är beskrivningarna av tillvägagångssättet 

begränsade (Lärarnas Riksförbund, 2016, s. 4). År 2013 genomfördes en undersökning som 

syftade till att ta reda på i vilken utsträckning IT användes i skolorna. Enligt rapporten, som 

baserades på 1700 lärares enkätsvar, använde lärarna IT i undervisningen i de flesta eller mer 

än hälften av lektionerna på en vecka. En stor andel av lärarna ställde sig också positivt till IT 

i undervisningen och menade att flera elevgrupper gynnades av det. Dock ansåg många utav 

de tillfrågade lärarna att den ordinarie arbetstiden inte räckte till för planering och 

förberedelser som ökad IT användning innebär. Lärarna önskade också mer resurser i form av 

digitala läromedel och digitala verktyg så som smartboards och fler elevdatorer. En annan 

aspekt som lyftes som en utmaning var otillräcklig fortbildning (Lärarnas Riksförbund, 2013). 

I september 2016 presenterades rapporten ”Digitala läromedel: tillgång eller börda? En 

undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel”. Syftet med undersökningen var att ta 

reda på hur användningen av digitala läromedel ser ut på skolorna. Resultaten tyder på flera 

brister när det kommer till lärarnas tillgång till digitala läromede. Lärarna blev tillfrågade i 

vilken utsträckning de använder färdiga, inte egenproducerade, digitala läromedel. 

Majoriteten av respondenterna, 77 procent, svarade att de använde digitala läromedel i mindre 

än en fjärdedel av undervisningen (Lärarnas Riksförbund, 2016, s. 5–6). Av dessa 77 procent 

uppgav hälften att anledningen till att de använder digitala läromedel i en låg utsträckning 

eller inte alls är för att de föredrar andra typer av läromedel. Det innebär att cirka en tredjedel 
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av respondenterna föredrar någon form av analogt eller traditionellt läromedel. Andra orsaker 

till lågt användande uppges vara att läraren saknar digitala resurser (29 procent) och att 

resurser saknas för att köpa in digitala läromedel (29 procent). Låg kvalitet på digitala 

läromedel och en ovetskap om vad som finns på marknaden utgör en lägre andel av svaren. 

Undersökningen visar också att en stor andel av respondenterna efterfrågar fortbildning som 

berör digitala kunskaper(Lärarnas Riksförbund, 2015, s. 7). 

Även Skolverket (2016b) har genomfört uppföljningar av IT-kompetens och 

användningen av IT i skolor vid tre tillfällen. Den senaste uppföljningen genomfördes år 

2015. Denna uppföljning visar, likt tidigare uppföljningar, att mer kompetensutveckling 

efterfrågas av lärarna. Det som specifikt efterfrågas är kompetensutveckling kring säkert 

användande av internet, förebyggande insatser mot kränkningar på nätet, IT som pedagogiskt 

verktyg samt hur man hanterar ljud och bilder (s. 6).  

Forskarna Wiklund & Grönlund startade år 2016 forskningsprojektet ”Det digitala 

lärandets möjligheter”. Projektet är i nuläget inte avlutat men Wiklund berättar i en artikel i 

Skolvärlden (Hedman, 2017) om en annan typ av problematik de redan nu kan se. Hon menar 

att skolor inte får överskatta elevernas digitala kompetens. ”Att förlita sig på elevernas 

förmåga att förstå digital teknik och luta sig tillbaka fungerar inte” uttrycker hon. Istället 

krävs att lärarna är med och leder såväl den digitala utvecklingen som kunskapsutvecklingen. 

Även forskaren Erestad (2010, ss. 56–57) påpekar att det finns en uppfattning om att dagens 

unga människor tillhör vad som kan kallas en digital generation. Han menar också att sådana 

generaliseringar kan vara missledande och ge en överdimensionerad uppfattning om att barn 

idag är både högkonsumerande av digitala medier och kompetenta i sin användning. Han 

menar att en mer kritisk utgångspunkt behövs när man diskuterar dessa egenskaper (Erestad, 

2010, ss. 56–57). 

4. Metod 

Detta avsnitt inleds med en redogörelse för metodologisk ansats och val av metod. Efter detta 

följer avgränsningar och urval, metodbeskrivning och genomförande. Till sist diskuteras de 

etiska ställningstaganden som studien inneburit.  
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4.1 Metodologisk ansats och val av metod 

Syftet med min studie har delvis varit att undersöka lärares uppfattningar om digital 

kompetens. För att verkligen få reda på hur lärarna tolkar detta begrepp övervägdes metoder 

där kommunikation står i fokus. Efter att ha övervägt flera metoder valdes intervjuer som 

metod. Genom kvalitativa intervjuer finns möjligheten att ge respondenterna stort utrymmer 

för att svara med egna ord (Patel & Davidsson, 2011, s. 81). Syftet med en kvalitativ intervju 

är som Patel & Davidsson (2011, s. 82) beskriver att ”upptäcka och identifiera egenskaper och 

beskaffenheter hos någon, t.ex. genom den intervjuades livsvärld eller uppfattning om något 

fenomen”. Eftersom det är respondenternas tolkningar som är av intresse kan inte några fasta 

svarsalternativ konstrueras. Det är respondentens uppfattning som ska tolkas som det ”sanna” 

svaret (ibid). Eftersom respondenternas erfarenheter säkerligen skiljer sig har jag valt att 

använda en semi-strukturerad intervju. Patel & Davidsson (2011, ss. 76–77) beskriver att en 

intervjus strukturering handlar om vilket tolkningsutrymme som lämnas åt respondenten. En 

hög strukturering innebär att frågorna är förutbestämda och ställs i en bestämd ordning medan 

frågorna i en ostrukturerad intervju konstrueras under intervjun. En semi-strukturerad intervju 

faller in mellan de tidigare nämnda formerna av strukturering (Patel & Davidsson, 2011, ss. 

76–77). Vissa frågor i denna studie var förutbestämda  men det fanns också utrymme att 

utveckla frågorna eller att ställa följdfrågor när det behövdes (bilaga 2). 

Som komplement till intervjuundersökningen genomfördes en enkätundersökning (bilaga 

3). Genom triangulering, att kombinera flera metoder, finns möjligheten att få fram en mer 

omfattande data. Kihlström (2007, s. 231) beskriver att triangulering också kan öka studiers 

validitet och reliabilitet. Enkätundersökningar kan konstrueras på ett flertal olika sätt som 

exempelvis pappersenkäter eller webbenkäter (Wenemark, 2017, s. 40). Webbenkäter är en 

relativt ny metod som fick sitt genomslag under 90-talet. Metoden är under ständig utveckling 

och Wenemark menar att det finns lite forskning som undersöker hur enkätsvaren påverkas av 

metodens format (Wenemark, 2017, ss. 45–46).  

4.2 Avgränsningar och urval 

I intervjuundersökningen deltog fem yrkesverksamma grundskolelärare. Inför undersökningen 

skickades ett flertal inbjudningar till att delta i undersökningen via e-post (bilaga 1). 

Inbjudningarna skickades till lärare som undervisade i årskurserna F-3. Inbjudan skickades ut 
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till lärare på olika skolor för att öka representativiteten. Lärarna som mottog inbjudan hade 

också olika lång arbetslivserfarenhet och utbildning. Urvalet gjordes genom ett så kallad 

bekvämlighetsurval vilket innebär att urvalet baserades på de respondenter som fanns 

tillgängliga (Wenemark, 2017, s. 215).  

Enkätundersökningen publicerades i två lärargrupper på sociala medier. Den ena gruppen 

innefattar cirka 28 300 medlemmar och den andra cirka 27 800. Gruppernas medlemmar är i 

första hand lärare och lärarstudenter.  

4.3 Metodbeskrivning och genomförande 

I detta avsnitt ges en beskrivning av de metoder som används för att undersöka arbetets syfte. 

Till en början beskrivs hur intervju- och enkätfrågor konstruerats och sedan hur de 

genomförts. 

4.3.1 Intervjuundersökning 

Frågekonstruktionen till intervjuundersökningen gjordes med stöd i arbetets forskningsfrågor. 

Frågeställningarna fick utgöra tre huvudområden; (1) lärares tolkning av digital kompetens, 

(2) lärares attityd till digitaliseringen av skolan och (3) vilka för- respektive nackdelar lärarna 

kan identifiera med digitaliseringen av skolan. Utifrån dessa områden skapades 12 

intervjufrågor (bilaga 2). Intervjun inleddes med att respondenterna fick berätta om sig själva, 

sin utbildning och hur de arbetar idag. Detta syftade delvis till att ge bakgrundsinformation 

om respondenterna men också för att få en naturlig ingång till samtal. 

Inför intervjuerna skickades en inbjudan ut via e-post till ett flertal lärare (bilaga 1). Ett 

missivbrev skickades sedan ut till de personer som tackade ja till deltagande i undersökningen 

(bilaga 2). Tid och plats bokades i samråd med respondenterna utifrån vissa förutbestämda 

tidsramar. Vid intervjutillfället presenterades syftet med undersökningen. Information om att 

deltagandet var frivilligt och att respondenten när som helst kunde välja att avbryta sin 

medverkan delgavs. Intervjuerna genomfördes med en tidsram på 25–45 minuter.  

4.3.2 Enkätundersökningen 

I enkätundersökningen deltog 247 verksamma lärare. Av dessa 247 var 219 lärare med 

lärarlegitimation medan 27 saknade legitimation eller var lärarstuderande. Enkäten skapades 

med hjälp av Google formulär (Google, 2018). Programmet erbjuder automatisk 
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sammanställning av resultaten. Enkäten skickades ut via två grupper på sociala medier med en 

kort presentation av enkäten. En mer utförlig beskrivning av enkätens syfte och målgrupp 

presenterades i själva enkäten (bilaga 2). 

Enkäten påbörjades efter att intervjuundersökningen genomförts. Intervjuundersökningen 

användes som underlag för utformningen av effektiva och kompletterande enkätfrågor. EU:s 

beskrivning av digital kompetens användes som underlag för att skapa specifika frågor som 

syftade till att undersöka uppfattningar om vad begreppet innefattar. Med hjälp av olika 

konkretiserade exempel på kunskap fick respondenterna ange vilka kompetenser de ansåg var 

viktiga att inneha. Med hjälp av en Likertskala bestående av fyra alternativ kunde 

respondenterna ange i vilken utsträckning de höll med om att dessa specifika kompetenser är 

viktiga (bilaga 3). 

För att undersöka lärarnas attityder skapades en fråga med olika värderande deskriptorer 

som lärarna fick använda för att beskriva digitaliseringen av skolan (bilaga 3). De deskriptorer 

som valdes baserades på information från tidigare undersökningar (Lärarförbundet 2013; 

Lärarförbundet 2016), intervjusvar och vanligt förekommande beskrivningar i media. 

Enkätundersökningen var i första hand riktad till lärare som är verksamma inom skolan men 

svar från lärarstuderande godtogs också.  

4.4 Etiska ställningstaganden 

Forskning kräver ett noggrant övervägande av vilken inverkan den tänkta undersökningen kan 

ha på individerna som deltar. Föreliggande arbete planerades med forskningsetiska principer i 

åtanke, med utgångspunkt i Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer.  

Innan intervjuundersökningen skickades en förfrågan om deltagande ut till lärare via e-post. I 

förfrågan framgår kort information om vad undersökningen handlar om. Det framgår också att 

deltagandet i undersökningen är helt frivilligt. Enligt informationskravet har respondenten rätt 

att få information om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan välja att 

avbryta sin medverkan (ibid, s.7). I den inledande informationen ingår namnet på mig som 

projektansvarig, information om institutionsanknytning samt kontaktuppgifter. Dessa 

uppgifter ingår för att underlätta kontakten mellan mig och respondenterna (ibid). Utförligare 

information om undersökningens syfte och deltagandets villkor skickades sedan ut i form av 

ett missivbrev till de respondenter som visat sitt intresse för ett deltagande (Patel & 
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Davidsson, 2011, s. 75; Bilaga 2). Alla intervjutillfällen inleddes med samma information som 

skickades ut i missivbrevet. På samma sätt informerades respondenterna i 

enkätundersökningen om etiska aspekter. I den inledande texten framgick informationen 

tillsammans med mina kontaktuppgifter (Bilaga 3). 
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5. Resultat  

I detta avsnitt redogörs resultaten från intervjuundersökningen och enkätundersökningen. De 

fem lärarna som deltog i intervjuundersökningen har mellan 18 och 20 års erfarenhet av att 

arbeta som lärare. I enkätundersökningen deltog 247 personer. 220 av dessa personer är lärare 

med legitimation, 14 obehöriga lärare och 8 lärarstudenter. Till kategorin ”Övriga” inräknas 

studenter som väntar på legitimation och fritidspedagoger (figur 1). Intervjupersonerna 

kommer i följande avsnitt hänvisas till som deltagarna medan lärarna i enkäten kommer 

hänvisas till som respondenter. 

 

 

Figur 1: Deltagande i enkätundersökningen 

5.1 Lärares inställning till skolans ökade digitalisering 

I intervjuundersökningen uttryckte samtliga fem lärare att de ansåg att digitaliseringen av 

skolan är nödvändig då samhället digitaliseras. 

Lärare D: Samhället ändrar sig ju, så det måste stå med där! Skolan måste ju möta samhället, för 

vi kan inte bromsa samhället. Vi måste ju lära våra barn…att vara delaktiga i samhället 

Något som också uttrycks är att förändringarna innebär att alla lärare blir ålagda att faktiskt 

arbeta med digitala verktyg och elevernas digitala kompetens.  

Lärare A: Det är väl att man trycker mer på det. Och sen är det väl för att alla ska göra lika tror jag 

väl mer. Att det inte ska bero på om du som lärare tycker det är okej och om du känner dig 

bekväm, tror jag.  
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Lärare F: Så…så jag tycker att det är viktigt att alla har samma kompetens även om de inte 

använder det lika mycket i sitt vardagliga arbete. 

Lärare C: …så det är klart att det är bra att vi får lite press på oss till att alla verkligen måste göra 

det. Inte bara dom som tycker det är intressant och roligt utan alla måste tänka att man ska ha in 

det i sin undervisning. 

I enkätundersökningen ombads lärarna att beskriva digitaliseringen av skolan med hjälp av 

olika deskriptorer. Tabell 1 redogör för resultaten från denna fråga. De deskriptorer som 

användes i högst utsträckning är positiva deskriptorer. Enbart 10 procent av respondenterna 

valde att svara med enstaka deskriptorer. Övriga nittio procent svarade med två eller flera 

deskriptorer där större andelen var positiva svarsalternativ. Många av respondenterna svarade 

exempelvis att digitaliseringen av skolan var både nödvändig och arbetskrävande. På samma 

sätt användes också deskriptorer så som kostsam och viktig för att beskriva digitaliseringen av 

skolan. 

 

Tabell 1: Deskriptorer  för att beskriva digitaliseringen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”+= positivt laddad deskriptor, -= negativt laddad deskriptor” 

 Svarsalternativ Antal Procent 

+ Nödvändig 200 81,3% 

+ Spännande 166 67,5% 

+ Viktig 164 66,7% 

+ Motiverande 154 62,6% 

+ Tidsbesparande 115 46,7% 

- Arbetskrävande 74 28,1% 

- Kostsam 51 20,7% 

- Distraherande 11 4,4% 

- Skrämmande 9 3,6% 

- Hämmande 3 1,2% 

+ På tiden 1 0,4% 

+ Stimulerande/utvecklande 1 0,4% 

+ Bra hjälpmedel 1 0,4% 

+ Kompletterande/stödjande 1 0,4% 

+ Ekonomisk 1 0,4% 

- Tidskrävande 1 0,4% 

- Orättvis 1 0,4% 

- Dåligt genomarbetad av skolver-

ket 

1 0,4% 

- Begränsande 1 0,4% 
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5.2 Hur de nya skrivningarna i läroplanen påverkar lärarnas arbete 

I frågan om hur de nya skrivningarna i läroplanen påverkar lärarnas arbete skiljer sig svaren 

från intervjudeltagarna något. Två av fem lärare anser att de nya skrivningarna inte medför 

några förändringar i lärarnas dagliga arbete. Detta kan förklaras genom att de anser att de 

redan arbetar aktivt med digitala verktyg, källkritik och andra aspekter så som digital 

textbearbetning. Tre av fem lärare menar att de nya skrivningarna kommer medföra vissa 

förändringar i deras arbete. 

Lärare B: Ja men det gör det ju. Jag måste bli mer insatt i vad det finns för bra grejer att använda 

mig av. […] Jag vill ju kunna va med också så och då måste jag ju bli mer medveten om bra 

program, bra övningar och så. 

Lärare C: Jag tror inte det. Mycket försöker man ju tänka på att ha med det. Men sen kanske det 

blir att man använder det ännu mer. Det blir mycket i svenskan och matten men man kanske 

använder det ännu mer i tillexempelvis SO eller NO än vad man gjort tidigare. 

I enkätundersökningen uppgav en stor andel av respondenterna att de upplevt ökade krav på 

att integrera digital teknik i undervisningen (figur 2). 

 

Figur 2: Har du upplevt ökade krav på att integrera digital teknik i undervisningen? 
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5.2 Lärares uppfattning av begreppet digital kompetens 

I intervjuundersökningen varierade lärarnas beskrivning av begreppet digital kompetens. 

Vissa gemensamma tendenser i lärarnas förklaringar av vad digital kompetens innebär kan 

dock utläsas från intervjusvaren. Flera av lärarna uttryckte att de upplevde att det var svårt att 

precisera vilka förmågor eller kunskaper som innefattas i begreppet digital kompetens. En av 

deltagarna beskriver att digital kompetens innefattar både praktisk och teoretisk kunskap. 

Lärare D: Det finns två olika sätt att se på det. Dels är det praktiskt, handhavandet, att klara av de 

tekniska sakerna. Och sen kompetenserna ”hur ska jag använda det” och ”vilket förhållningssätt 

ska jag ha”. Typ källkritik eller i vilket syfte ska jag ha det här digitala verktyget. 

Lärare A: Oj, vilken svår fråga! Nej men då ska du ju kunna grunderna i hur du använder en dator. 

Grunderna i hur du använder en Ipad. Ja, och sen måste man ju ha koll på det här med källkritik 

och liksom sådana grejer också. Fallgropar på nätet. Det är ju en slags digital kompetens. 

En av lärarna uttrycker att begreppet digital kompetens är något som bör specificeras tydligare 

i läroplanen och att tolkningsutrymmet kan leda till att eleverna inte får med sig en likvärdig 

kunskap. 

Lärare C: Och sen att ja…”digital kompetens”…det är väl säkert ett ord som vi lägger in olika 

värderingar i, precis som med allting annat. Så då är det väl ”vad menar de med digital 

kompetens?”. Kan ju vara en utmaning. Jag ser det på ett sätt och min kollega kanske ser det på ett 

annat sätt. Det är ju fortfarande det här lite att de kanske behöver tala om lite…det här konkret 

tänker vi att dom behöver ha med sig när dom slutar. Annars blir det ju sådär att någon gör på ett 

sätt och en annan på ett annat sätt. Och sen är det inte likvärdigt i alla fall. 

När deltagarna fick frågan om de skulle beskriva digital kompetens hos eleverna på något 

annat sätt varierade svaren. En deltagare menar att hen inte kan se att digital kompetens skulle 

innefatta några andra förmågor eller egenskaper. En annan deltagare menar att eleverna har en 

mer omfattande digital kompetens. 

Lärare D: Nej, jag tycker fortfarande det är ”två ben”: ett tekniskt kunnande, hur trycker jag, hur 

gör jag och så varför ska jag göra det?  

Lärare F: Oftast så kan barnen mer, inte på låg, men på mellan. Det är liksom…skulle du 

jämföra en mellanstadieelev som skriver sms jämfört med en lärare, vi har ju inte en 

chans. 

I enkätundersökningen uppgav 91,1procent att de är bekanta med begreppet digital kompetens 

(figur 3). När de tillfrågades hur de kommit kontakt med begreppet kunde respondenterna 
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antingen ange något av de förutbestämda alternativen eller svara med ett eget svar. 

Majoriteten av respondenterna angav att de kommit i kontakt med begreppet digital 

kompetens i samband med konferens eller fortbildning (figur 4). 

 

Figur 3: Är läraren bekant med begreppet digital kompetens Figur 4: Hur har läraren kommit i kontakt med 

begreppet 

 

Respondenterna fick ta ställning till i vilken utsträckning de ansåg att specifika kunskaper var 

viktiga att inneha som lärare. De kunskaper som ansågs viktigast var källkritik och hur man 

värderar informations trovärdighet på internet. Minst viktigt ansåg respondenterna var att veta 

hur en dator och surfplatta fungerar. Utifrån medelvärdet kan avläsas att de flesta 

respondenterna instämmde helt på 11 av de 14 frågorna och instämde mestadels på resterande 

tre frågor. De svarsalternativ som var högst rankade i enkäten var alternativ bestående av 

kunskaper så som källkritik, informationssökning och säkerhet på internet. I 

intervjuundersökningen uppgav flera lärare att detta är kunskaper som ofta inkluderas i 

undervisningen. Detta överensstämmer med de kunskaper som Skolverket i sin rapport 

(2016b) beskriver att lärare i skolorna arbetar med. Källkritik och informationssökning finns i 

flera av kursplanerna i både Lgr11 och Lpo94. De kunskaper som är lägst rankade handlar 

istället om mer praktisk kunskap om teknik och kunskap om hur teknik kan användas i arbete 

och för innovation och nytänkande.  
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Tabell 2: Vilka kunskaper lärare anser viktiga att inneha 

 
Instämmer 

inte alls (1) 

Instämmer 

delvis (2) 

Instämmer 

mestadels 

(3) 

Instämmer 

helt (4) 

M 

Källkritik 6 12 11 217 3,80 

Hur man avgör om information från internet är 

trovärdig eller inte 

6 11 12 217 3,80 

Hur man söker information på internet 6 12 12 216 3,79 

Nätmobbing och hur det förbyggs 6 11 24 205 3,75 

Risker vid informationsdelning 7 12 24 203 3,73 

Veta hur man sparar, flyttar eller kopierar filer 6 18 24 198 3,69 

Veta hur digitala verktyg kan användas på ett 

kreativt sätt 

6 14 47 179 3,63 

Enkla program så som Word eller Excel 7 22 37 180 3,60 

Lagar så som upphovsrättslagen 7 19 47 173 3,58 

Hur digital teknik kan användas i vardagssam-

manhang 

6 21 51 168 3,56 

Hur digital teknik kan stödja innovation/ny-

skapande 

7 18 56 165 3,55 

Hur digital teknik kan användas i arbetslivet 6 22 65 153 3,49 

Hur en dator fungerar 10 26 49 161 3,48 

Hur en "surfplatta ”fungerar 7 31 52 156 3,46 

 

5.3 Lärares uppfattning om skolans digitalisering 

Alla deltagare i intervjuundersökningen kan identifiera såväl för- som nackdelar med att 

skolan blir mer digitaliserad. Några av de fördelar som lyfts är hur digitala verktyg kan 

användas för att underlätta eller anpassa undervisningen till den enskilde eleven. Här nämns 

bland annat tal- och ljudsyntes, färdighetsträning genom applikationer och val av övningar på 

lärplattor. Det uppges också att det är en fördel när det kommer till tid. Lärarna uppger att de 

upplever att det finns en tidsbesparande aspekt. I enkätundersökningen svarade 46 procent av 

respondenterna att de ansåg att digitaliseringen av skolan kunde beskrivas som 

tidsbesparande. Men cirka 30 procent svarar också att de anser att digitaliseringen är 

arbetskrävande.  

En annan aspekt är att Undervisningsmaterial så som texter, bilder eller filmer finns 

lättillgängligt på internet. Läraren har möjlighet att söka fram bilder eller filmer för att 

förtydliga något i undervisningssituationer. Läraren kan också enkelt hitta material till 

undervisningen eller få ett färdigt resultat från ett prov. Även delning av 

undervisningsmaterial mellan kollegor lyfts som en stor fördel. En av lärarna lyfter också att 
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digitala verktyg används som ett kommunikationsredskap. Hen menar att det finns en 

möjlighet att kommunicera med vårdnadshavare. I enkätundersökningen svarar 91,5 procent 

av respondenterna att användandet av digital teknik har inneburit mestadels positiva 

förändringar. 

 

Figur 5: Förändringar den ökade digitaliseringen av skolan medfört 

Även utmaningar med digitaliseringen av skolan kan observeras i såväl intervju- som 

enkätundersökningen. Alla lärare uttryckte under intervjuundersökningen att det är viktigt att 

det finns en balans mellan digitala och analoga arbetssätt.  

Lärare C: Det är ju ett väldigt bra verktyg men sen får man inte glömma bort att det även är 

så…den behöver också lära sig att använda penna till exempel och det här  

Lärare A: Jag måste ju tänka till, vad använder jag det till och vad vinner jag på att använda det 

digitalt också. Och att man inte tappar papper och penna. De utesluter inte varandra tänker jag. 

I enkätundersökningen fanns möjlighet att lämna synpunkter eller att komplettera sitt svar. 

Det var 26 respondenter som valde att lämna ett kompletterande svar. Av dessa 26 

respondenter uttrycker 30 procent att de upplever att verktygen, nätverket eller inloggning inte 

fungerar som det ska. Många uttrycker också att de saknar resurser i form av digitala verktyg 

(34 procent). Även fortbildning uttrycks som en viktig aspekt för att kunna möta de 

utmaningar digitaliseringen medför. En respondent uttrycker ”Tyvärr känns det som det är upp 

till varje lärare själv att på sin fritid intressera sig för detta och på sin fritid försöka lära sig 

genom trail and error”. En annan respondent uttrycker att ”Digital kompetens syns mer i lgr11 

och i kursplanerna i många ämnen. Därför är det nödvändigt att vi som lärare bygger på vår 

kompetens för att kunna uppfylla vårt uppdrag”. I enkätundersökningen ställdes frågan om 
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respondenterna ansåg sig rustade att möta utvecklingen mot en mer digitaliserad skola. 

Majoriteten av respondenterna känner sig ”ganska väl rustade” att möta utvecklingen mot en 

mer digitaliserad skola (figur 6). 

 

Figur 6: I vilken utsträckning lärare känner sig rustade för digitaliseringen 

En intressant aspekt är att åldern tycks ha en liten inverkan på hur väl respondenterna känner 

sig rustade för digitaliseringen. Svarsalternativet ”mycket väl rustad” är något 

överrepresenterat av den yngre åldersgruppen (tabell 3). Ingen signifikant korrelation kunde 

utläsas mellan frågan och i vilken årskurs läraren arbetar i (tabell 4). 

I intervjuundersökningen ställdes frågan om intervjupersonerna under de senaste två åren 

fått någon fortbildning för att utveckla sin digitala kunskap. Då ett fåtal av de intervjuade 

uppgav att de fått någon fortbildning under de senaste två åren efterfrågades istället om 

respondenten fått någon fortbildning eller annat typ av utbildning överhuvudtaget. 

 

Figur 7: Kompetensutveckling 
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Som kan utläsas från figuren ovan har samtliga deltagande i intervjuundersökningen deltagit i 

PIM (Praktiskt IT-och mediekompetens). En av fem uppger att hen deltagit i ITis (IT i skolan) 

under sina tidiga år som lärare. Respondenterna uppger att de fått utbildning i specifika 

program så som Google Classroom, Edwise och andra skolrelaterade program. Denna 

utbildning har ägt rum under arbetsplatsträffar eller konferenser anordnade av skolan. Två av 

fem respondenter uttrycker att de önskar mer fortbildning.  

Lärare B: Ja men jag saknar ju fortbildning. Jag återkommer till det för att jag inte känner mig 

tillräckligt säker. Jag vill ha fortbildning.  

Lärare F: Men det jag känner som vi inte har fått någonting i är ju det här med 

programmerings…delen…För den, nej, nej jag tror inte vi fått nått. 

En annan sak som efterfrågas av respondenter är avsatt tid för arbetslaget att utveckla sina 

digitala kunskaper och möjligheten att dela med sig av tips om digitala arbetssätt och metoder.  

Sammanfattningsvis visar enkät- och intervjuundersökningen att lärare anser att 

digitaliseringen av skolan är nödvändig då samhället digitaliseras. Men digitaliseringen 

upplevs också som arbetskrävande och kostsam. Enkätundersökningen visar att en stor andel 

av lärarna upplever ökade krav på att integrera digital teknik i undervisningen. I 

intervjuundersökningen menar majoriteten av deltagarna att de redan arbetar aktivt med 

digital teknik i undervisningen och därför inte upplever några ökade krav. De flesta lärare i 

såväl enkät- som intervjuundersökningen uttrycker att de har en positiv inställning till 

digitaliseringen av skolan. I enkätundersökningen uttryckte majoriteten av respondenterna att 

de känner sig ganska väl rustade för att möta utvecklingen mot en mer digitaliserad skola. 

Dock efterfrågas fortbildning av både enkätrespondenterna och intervjudeltagarna. Även 

avsatt tid för kollegialt lärande efterfrågas. När det kommer till digital kompetens upplevde 

flera av intervjudeltagarna att det var svårt att beskriva vad begreppet innebär. I 

enkätundersökningen uppgav 91 procent av respondenterna att de var bekanta med begreppet 

digital kompetens. Respondenterna listar också begreppets beståndsdelar (tabell 2) som 

viktiga kunskaper att inneha som lärare.
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6. Diskussion 

Detta avsnitt inleds med en metoddiskussion där studiens trovärdighet, tillförlitlighet och 

generaliserbarhet diskuteras. Sedan diskuteras resultaten av de genomförda undersökningarna. 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka lärares uppfattningar om begreppet digital 

kompetens och deras egen digitala kompetens. Arbetet har också syftat till att undersöka vilka 

attityder lärare har till skolans ökade digitalisering och de krav som detta medför.  

6.1 Metoddiskussion 

Vid intervjuundersökningen skickades inbjudningar ut med förhoppningen om att 5–6 lärare 

skulle välja att delta i undersökningen. Redan efter två dagar hade fem lärare tackat ja till 

medverkan i undersökningen. Eftersom jag är väl medveten om lärarnas begränsade tid för att 

medverka i studier valde jag att låta respondenterna få stort utrymme att avgöra dag och tid. 

Samtliga intervjuer var bokade inom en veckas kontakt via e-post.  

När intervjufrågorna skapades utgick jag från syftets frågeställningar. Kihlström (2007, s. 

231) menar att detta är en viktig aspekt att ta hänsyn till för att öka studiens jämförbarhet och 

replikerbarhet. Ett sätt att försäkra att frågorna är väl utformade är att låta någon person med 

kunskap inom området granska undersökningsfrågorna (Kihlström, 2007, s. 231). Inför 

enkätundersökningen diskuterades frågorna med min handledare och eventuella oklarheter i 

frågorna klargjordes. 

 Under intervjuerna var det tydligt att lärarnas definition av digital kompetens skiljde sig 

från den definition som presenteras i detta arbete. Därför krävdes en hel del stöttning från min 

sida i form av frågor så som hur de skulle beskriva en kollega som är digitalt kompetent eller 

vilka digitala förmågor de anser är viktiga att lärare genom undervisningen förmedlar till 

eleverna. Detta visade sig vara en utmaning. Eftersom det var lärarnas egen uppfattning av 

begreppet som var av intresse att undersöka ville jag inte heller genom mina frågor vara för 

inverkande.  

Eftersom en semi-strukturerad modell användes fanns förutsättningarna att anpassa 

frågorna efter respondenterna. Detta visade sig mycket hjälpsamt då lärarna hade olika 

mycket erfarenhet av såväl digitala verktyg som begreppet digital kompetens. Intervjuerna 

spelades in vilket underlättade vid transkriberingen men också för att försäkra att 
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informationen återgavs på ett korrekt sätt. Som tidigare nämnts kan en intervjus reliabilitet 

öka om inspelning sker. Detta för att försäkra att ingen information utelämnas. Trots 

inspelning finns en risk för att informationen på ett inkorrekt sätt tolkas vid transkribering 

(Kihlström, 2007, s. 232). Patel och Davidsson (2010, s. 107) beskriver att det sker en 

omedveten påverkan på analysunderlaget. Talspråk och skriftspråk skiljer sig från varandra 

och ofta försvinner information i form av gester, mimik, betoningar och kroppsspråk vid 

transkriptionen. För att undvika informationsbortfall valde jag att transkribera intervjuerna så 

fort tillfälle fanns. Gester och mimik inkluderades i transkriberingen och texterna skrevs med 

talspråk i fokus (Patel & Davidsson, ss. 107–108) Transkriberingen av intervjufrågorna 

skapade inga större problem även om de upplevdes som tidskrävande. Efter att ha analyserat 

intervjufrågorna ansåg jag att en komplettering av metoden var nödvändig. 

Intervjuundersökningen kompletterades därför med en enkätundersökning. 

Enkätfrågorna arbetades fram med utgångspunkt i de punkter som behövde kompletteras 

efter intervjuerna. Bland annat önskade jag få ett större underlag för attityderna till 

digitaliseringen av skolan. Kihlström (2007, s. 231) beskriver att validiteten i studier kan 

påverkas av hur väl utprovad metoden är. En studies validitet kan ökas genom att frågor är 

utprovade. Detta kan exempelvis genomföras genom en provintervju eller provenkät. 

Enkätfrågorna kunde med hjälp av fem lärarstudenter provas ut innan den publicerades. Några 

frågor omformulerades för att ytterligare förtydliga vilken information som efterfrågades. När 

enkäten ansågs klar publicerades den i två grupper på sociala medier. Förhoppningen var att få 

runt femtio deltagande men när undersökningen stängdes hade 247 personer svarat på 

enkäten. Vid konstruktionen av enkäten valde jag att inkludera en sista fråga där 

respondenterna kunde komplettera sina svar eller ge mig synpunkter. Detta visade sig mycket 

effektivt då många respondenter valde att tydliggöra sina svar. 

I kvalitativa studier utgår forskaren från varje enskild persons erfarenheter. Detta medför 

att resultaten i sig är svåra att generalisera, det vill säga ses som gällande för andra liknande 

grupper (Kihlström, 2007, ss. 232–233). De lärare som valde att delta i 

intervjuundersökningen kan antas vara lärare som känner sig bekväma med att svara på frågor 

om digital kompetens. Lärarna som deltog hade också liknande arbetslivserfarenhet samt var i 

ungefär samma ålder. Det kan också antas att detta är lärare som är bekanta med eller har ett 

särskilt intresse för området. Om sådant är fallet finns en överreprensativitet av positiva röster. 
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I enkätundersökningen var antalet deltagande större och det fanns en större spridning av var 

lärarna geografiskt arbetar, ålder och arbetslivserfarenhet. Enkätundersökningen gav också en 

större spridning när det kom till vilken skolform lärarna arbetade i. Det finns givetvis en risk 

att även enkätundersökningen är överrepresenterad av lärare som har ett särskilt intresse för 

eller är positivt inställda till ämnet. En begränsning med föreliggande studie är att resultaten 

inte nödvändigtvis är generaliserbara till hela lärarkåren.  

6.2 Resultatdiskussion 

Begreppet digital kompetens är som tidigare nämnt ett begrepp som är mångfacetterat och 

komplext. I läroplanen framgår inte vad som menas med digital kompetens. Det är först i 

kommentarmaterialet det framgår att EU:s beskrivning av begreppet är utgångspunkten för 

den digitala kompetens som beskrivs i läroplanen. De flesta lärare är väl bekanta med 

läroplanens texter. Huruvida lärare är bekanta med Skolverkets olika kommentarmaterial kan 

ifrågasättas. Flertalet lärare kan antas inte vara mindre väl insatta i dessa publikationer. Att 

lärare inte är så väl insatta i kommentarmaterialen kan vara en stor orsak till att flera lärare 

upplever en svårighet med att beskriva vad digital kompetens faktiskt innebär. I 

intervjuundersökningen är det tydligt att digital kompetens beskrivs utifrån en personlig 

föreställning om dess innebörd. Lärarnas beskrivning av begreppet var betydligt snävare än 

den beskrivning Skolverket tillhandahåller. En tänkbar orsak är som ovan nämnt att lärarna 

inte är medvetna om begreppets innebörd. Lärarna gör framförallt kopplingar mellan 

praktiska kunskaper kopplat till användandet av digital teknik och digital kompetens. Även 

källkritik och säkerhet på internet anses vara beståndsdelar av digital kompetens.Detta kan 

mycket väl bero på att dessa aspekter sedan tidigare funnits med i flera kursplaners centrala 

innehåll. 

Enkätundersökningen gav istället respondenterna en tydlig beskrivning av olika aspekter 

av digital kompetens. Respondenterna antyder att de i hög utsträckning anser att begreppets 

beståndsdelar är viktiga. Lärarna har svårt att beskriva begreppet men håller alltså med om att 

begreppets beståndsdelar är viktiga. En tolkning är att lärarna inte är medvetna om begreppet 

digital kompetens så som det beskrivs av Skolverket. Trots detta uppger hela 91,1 procent av 

enkätrespondenterna att de är bekanta med begreppet. Kanske kan detta bero på frågans 

formulering. Respondenterna kan mycket väl anse sig bekanta med begreppet trots att de inte 

är införstådda med begreppets breda innebörd.  
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Lärarnas attityder till digitaliseringen av skolan var förvånansvärt positiva. Detta kan 

givetvis bero på att deltagarna i undersökningen är överrepresenterade av lärare som känner 

sig bekväma med eller har ett intresse för digitaliseringen. Många av deltagarna menade att 

digitaliseringen av skolan är nödvändig då eleverna växer upp i ett digitalt samhälle. Flera 

deltagare ansåg att skolan bör förbereda eleverna för ett liv där digitala verktyg är en del av 

såväl vardagen som arbetslivet. Även i enkätundersökningen ansåg cirka 82 procent att 

digitaliseringen av skolan kan beskrivas som nödvändig. Som Lundgren (2012, s. 124) 

uttrycker det återspeglas samhällets krav i hur utbildning struktureras. Det uttrycks tydligt i 

läroplanen att undervisningen ska leda till att förbereda eleverna på ett aktivt samhällsliv i ett 

digitaliserat samhälle (Skolverket, 2017b, s. 9). Men en fråga jag återkommer till är om 

undervisningens innehåll påverkas av lärarens inställning till och intresse för digital teknik 

och digitaliseringen i stort. Trots att majoriteten anser att digitaliseringen är nödvändig anser 

en femtedel av respondenterna att digitaliseringen av skolan inte är nödvändig. En tänkbar 

förklaring till detta kan vara att lärarna anser att det finns viktigare saker att lägga resurser på. 

En annan tänkbar förklaring är att de anser att skolan redan digitaliserats tillräckligt eller att 

de befintliga digiraliseringsåtgärderna är missriktade eller ineffektiva. För att klargöra varför 

vissa lärare inte anser att digitaliseringen av skolan är nödvändig krävs ytterligare forskning. 

Förutom att digitaliseringen beskrivs som nödvändig används också deskriptorer så som 

spännande, viktig och motiverande. En stor andel av respondenterna använder såväl positiva 

som negativa deskriptorer. De anser med andra ord inte att digitaliseringen medför enbart 

positiva respektive negativa aspekter. Flera respondenter menar exempelvis att 

digitaliseringen av skolan är nödvändig men också arbetskrävande. Även kombinationer så 

som spännande och tidskrävande användes. Kanske är detta också en sund syn på 

digitaliseringen av skolan. Digitaliseringen av skolan innebär förändringar som kan vara såväl 

spännande som arbetskrävande. Att lärarna tolkar digitaliseringen som arbetskrävande skulle 

kunna tyda på att de är medvetna om att digitaliseringen handlar om mer än att enbart förse 

eleverna med digitala verktyg. Som Grönlund (2014, s. 3) antydde i sin artikel är inte 

utmaningen att förse eleverna med digitala verktyg utan att organisera undervisningen på ett 

sådant sätt att teknikens möjligheter utnyttjas för måluppfyllelse. Användandet av digital 

teknik i undervisningen bör ha ett pedagogiskt syfte precis som all annan undervisning. 
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Tillgången till digitala verktyg uppges vara en utmaning med digitaliseringen av skolan. I 

enkätundersökningen uppger flera lärare att de saknar utrustning eller att den utrustning som 

finns inte är fungerande. Regeringen uttrycker i digitaliseringsstrategin att tillgången till 

digitala verktyg är en viktig förutsättning för skolans digitalisering 

(Utbildningsdepartementet, 2017, s. 5). Tidigare undersökningar (Lärarnas Riksförbund 2016; 

Skolverket 2017) har visat att bristen på digitala läromedel och digitala verktyg utgör en 

utmaning för digitaliseringen av skolan. Resultaten i detta arbete antyder att tillgången till 

utrustning fortfarande är ett aktuellt problem som drabbar lärare och leder till blandade 

känslor. 
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7. Slutsatser 

En ambition med detta arbete har varit att lyfta digitaliseringen av skolan ur ett 

lärarperspektiv. Genom enkät- och intervjuundersökningen har jag försökt att finna mönster i 

hur lärare uppfattar digital kompetens och vilka attityder lärare har till en mer digitaliserad 

skola.  

Min undersökning visar att lärare har svårt att specificera vad begreppet digital kompetens 

innefattar. En slutsats av detta är att lärare inte fått tillräcklig information om begreppets 

innebörd. Detta kan ses som bristfälligt då lärare förväntas konstruera undervisning som leder 

till att elever utvecklar en digital kompetens. Det krävs en tydligare beskrivning av vilka typer 

av kunskaper digital kompetens innefattar i läroplanen.  

De utbildnings- och fortbildningsinsatser som erbjudits har uppenbarligen inte varit 

tillräckliga för att ge lärarna den kompetens de behöver för att i praktiken realisera 

digitaliseringsintitativet. Lärare måste också få mer avsatt tid för att kollegialt utveckla sina 

digitala kunskaper.  

Tillgången till digitala verktyg varierar fortfarande mellan och inom kommuner. För att 

fullfölja läroplanens mål krävs en likvärdig tillgång till digitala verktyg. Eftersom 

digitaliseringen av skolan är en nationell satsning kan man anse att utrustningen av skolor bör 

finansieras statligt. 

Som regeringen uttrycker i digitaliseringsstategin för skolväsendet 

(Utbildningsdepartementet, 2017) finns ett stort behov av forskning inom området. Det 

behövs både forskning om hur digitaliseringen påverkar elevers lärarnde men också lärarna. 

Som tidigare nämnt är en ambition att måluppfyllelsen ska öka genom digitaliseringen av 

skolan. Vilket är ett av många relevanta ämnen för framtida forskning. 
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Bilagor 

Nedan redovisas aktuella bilagor. 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 
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Bilaga 3 - Enkätfrågor 

Digitaliseringen av skolan 

Denna enkät riktar sig till dig som är verksam lärare inom skolan. Den syftar till att belysa 

lärares uppfattning om sin egen digitala kompetens samt skolans digitalisering.  

Enkäten består av 12 frågor och du har i slutet av enkäten möjlighet att lämna synpunkter eller 

lämna ytterligare information om så önskas.  

Din medverkan är frivillig och genom att skicka in dina svar godkänner du medverkan i 

undersökningen. Du kommer att vara helt anonym, ingen information som kan kopplas till dig 

kommer användas i något annat syfte än denna undersökning. 

Tack för ditt deltagande! 

Med vänliga hälsningar  

Mathilda Wirback 

 
Kontaktuppgifter: 

Mathilda Wirback 

e-post 

 

1. Bakgrundsinformation 

Jag är... * 

○Legitimerad lärare 

○Ej legitimerad lärare 

○Lärarstudent 

○Övrigt:__________________________________________________ 

 

I vilken årskurs undervisar du för närvarande? * 
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○Förskola 

○Förskoleklass - åk 3 

○Årskurs 4-6 

○Grundsärskola 

○Årskurs 7-9 

○Specialskola 

○Gymnasium 

○Gymnasiesärskola 

○Fritidshem 

○Utbildning i Svenska för invandrare 

○Kommunal vuxenutbildning 

○Övrigt: __________________________________________________ 

 
 

Vad är din ålder? * 

○18 - 25 

○26 - 30 
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○31 - 40 

○41 - 50 

○51 - 60 

○< 60 

 
2. Digital kompetens 

 
Är du bekant med begreppet digital kompetens? * 

○Ja 

○Delvis 

○Nej 

 

I vilket sammanhang har du stött på begreppet digital kompetens? * 

○Under lärarutbildningen 

○Genom kollegor 

○Arbetsgivare 

○Under konferens eller fortbildning 

○Är inte bekant med begreppet digital kompetens 

○Övrigt: __________________________________________________ 
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3.Skolans digitalisering 

Den ökade användningen av digital teknik har för mig som lärare inneburit... * 

○Mestadels positiva förändringar 

○Inga förändringar 

○Mestadels negativa förändringar 

 

Vilka av följande ord skulle du använda för att beskriva digitaliseringen av skolan? * 

□Nödvändig 

□Arbetskrävande 

□Spännande 

□Tidsbesparande 

□Viktig 

□Skrämmande 

□Distraherande 

□Motiverande 

□Kostsam 

□Hämmande 
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□Övrigt: __________________________________________________ 

 
 
 

 

 
 

 
I vilken utsträckning känner du dig rustad att möta utvecklingen mot en mer digitaliserad 

skola? * 

○Mycket väl rustad 

○Ganska väl rustad 
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○Ganska dåligt rustad 

○Mycket dåligt rustad 

○Ej relevant 

 

Synpunkter / övrigt 

Ditt svar__________________________________________________ 

 

BAKÅT 

SKICKA 

 

 


