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Abstract 

Nyckelord: Digital kompetens, IKT, nya lärarutbildningen, hypotetisk deduktiv metod, UVK-1 

Syftet med examensarbetet är att undersöka erfarenheterna av IKT i Utbildningsvetenskaplig kärna 

1 (UVK-1) hos lärarstudenterna som läser den nya lärarutbildningen som lanserades 2011. För att 

uppnå detta syfte ämnar jag att besvara frågan: 

• I vilken grad har undervisningen i Utbildningsvetenskap-1 (UVK-1) bidragit till att utveckla 

lärarstudenternas digitala kompetens? 

Som metod används en hypotetisk deduktiv ansats. Min hypotes är att genomtänkta och 

genomgående inslag av digital kompetens saknas i lärarutbildningen. Hypotesen prövas genom en 

analys av resultatet från en enkätundersökning, där lärarstudenterna är informanter. Ett teoretiskt 

ramverk för min analys upprättas också kring det sociokulturella perspektivet, digital kompetens 

samt konnektivism.  

Mitt examensarbete pekar på att undervisningen i UVK-1 i låg grad bidrar till att utveckla 

lärarstudenters digitala kompetens. Trots att det finns IKT-relaterade mål i kursplanerna så verkar 

utbildningen i UVK-1 inte att kvalificera sig för att arbeta mot digital kompetens. Vilket kan få 

konsekvenser för hur utvecklandet av skolans undervisningspraktik ser ut i framtiden. Flera tidigare 

studier pekar på att IKT inte är ett naturligt inslag i varken lärarutbildning eller skolverksamheten i 

landet. 
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1. Inledning 

 

IKT (Informations- och kommunikationsteknologi) har fått stort genomslag i Sverige. Vi ser redan 

en stor förändring i människors vardagliga liv där tekniken har fått alltmer plats och nytta. 

Navigationssystem, bokföringsprogram, sökmotorer och en mängd andra tekniska hjälpmedel är en 

naturlig del av många människors liv (Säljö, 2012).  

Jag vill sätta in lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad i kontexten forskning kring digital 

kompetens. Det är min uppfattning att ämnet är essentiellt för en effektiv utveckling av skolan och 

lärarutbildningen. Dels för att skolan ska kunna svara upp mot de delar av läroplanen som tar upp 

IKT, och dels för att hjälpa till att modernisera läraryrket. Jag vill genom min studie problematisera 

och kritiskt granska hur utbildningen förbereder studenter för de nyare inslagen i läroplanen med 

anknytning till IKT och digital kompetens.  

Vinterek (2008) skriver om att det är viktigt att leta luckor i tidigare forskning för att uträtta något. I 

min mening är det viktigt att min studie blir originell och att den inte söker svar på redan besvarade 

frågor. Det är här min resa mot ett färdigt och intressant examensarbete börjar. Efter att ha pratat 

med personal vid lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad har jag fått veta att det inte finns 

någon tidigare genomförd undersökning av lärarstudenternas erfarenheter av undervisning inom 

IKT, vid Högskolan i Halmstad. 

2012 utkom Skolinspektionens rapport efter en granskning som hade till syfte att utvärdera IT-

satsningar i Sveriges skolor. Resultatet pekar på att satsningarna inte har fått önskad effekt, och 

lämnar en del att önska. Bland annat saknas ofta ett medvetet pedagogiskt arbete med IT-resurser. 

Snarare används IT-resurser till administration. Många lärare uppger även att de saknar stöd och 

fortbildning. Rapporten hänvisar också till läroplanen där de lyfter fram att elever ska efter avslutad 

skolgång kunna: ”använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11). 

I ovan nämnda granskning från läsåret 2011/2012 av Skolinspektionen (2012) granskades 

undervisningen i naturorienterande ämnen, idrott och hälsa, svenska och religionskunskap. IT som 

ett verktyg för undervisningen gavs ett särskilt fokus. Granskningen gällde i synnerhet hur IT 

används för att stödja elevers kunskapsutveckling och om skolan bedriver ett strategiskt arbete för 

att använda implementera IT i undervisningen. Resultaten från granskningen kan sammanfattas till 

fyra olika områden: satsningar på inköp av IT-utrustning, skolledningen styre av IT-användning, 
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förutsättningar för IT ute på skolorna samt lärarnas behov av kompetensutveckling för att använda 

IT i det pedagogiska arbetet. 

Skolinspektionen (2012) uttrycker att IT som ett medvetet sätt för att främja elevernas lärande 

endast förekommer sporadiskt på skolorna. IT-verktygen används i större utsträckning för att 

effektivisera administration, planering och organisation.  

Det framkommer också i Skolinspektionens (2012) rapport att etiska frågor, källkritik och 

förhållningssätt till Internet berörs mycket sällan i de lägre årskurserna. Lärarnas attityder mot IT 

varierar stort. Vissa uttrycker en entusiasm över att utveckla sitt pedagogiska arbete med hjälp av 

IT, andra är mer skeptiska till vad IT kan bidra med samt vilka tekniska problem som uppkommer. 

Det har framkommit i granskningen att en del lärare gärna vill använda IT-verktyg i högre 

utsträckning, men att man saknar kompetens. Det finns en efterfrågan bland lärare om 

kompetensutveckling för att utveckla pedagogiska tillämpningar av IT inom sina ämnen 

(Skolinspektionen, 2012). Detta är ett problem som skulle kunna åtgärdas bland nya lärare, om de 

utbildades inom IT under lärarutbildningen. 

Examensarbetet ämnar inte till att utvärdera IKT som pedagogiskt hjälpmedel, utan förekomsten av 

IKT som en del av utbildningen av digitalt kompetenta lärare i Utbildningsvetenskaplig kärna-1 

(UVK-1). Min personliga ingång är däremot en tydlig markering av hur jag värderar IKT som en 

del av skolan.  

Min personliga ingång är att redan nu krävs det att ett stort antal arbetstagare behöver kunna hantera 

Internet, och fler och fler arbeten på arbetsmarknaden kräver en grundläggande kompetens inom 

IKT. I min mening är det alltså inte något som bör lämnas till den enskildas intresse. Det borde vara 

än mindre så om lärare och skolan ska förbereda unga för den arbetsmarknaden. Prov på att det är 

viktigt ser man i Europaparlamentets och rådets rekommendation från den 18 december 2006 om 

nyckelkompetenser för livslångt lärande. Där fastslår man att IKT är en stor del av framtida 

nyckelkompetenser, bland annat för att tillgodose ”inlärarnas skiftande behov”. Vidare står det i 

rekommendationen att ”informationssamhällets teknik kräver en kritisk och reflekterande attityd” 

när det kommer till information och användning av interaktiva medier. Dessutom nämns en rad 

baskunskaper som komponenter inom ramen för digital kompetens. Bland annat program och 

tjänster för e-post, ordbehandling, kalkyl och nätverk (Europaparlamentet, 2006). 
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Den nationella studien Svenskarna och Internet (Findahl, 2012) visar att grupperna ungdomar 

mellan 12-15 år och 16-24 år stadigt ägnar mer tid åt Internet från år 2009 till 2012.  I åldrarna 15-

18 besöker man dagligen sociala nätverk på Internet. Från 1996 till 2012 har åldern för när 50 

procent av en åldersgrupp använder Internet gått från femton år till tre år.  

När det kommer till mobilteknologi så visar studien på en explosionsartad utveckling av 

användande av smarta telefoner från 2011 till 2012. I åldrarna 14-15 har andelen tredubblats, från 

30 procent till 90 procent. Även i andra åldersgrupper har antalet användare ökat drastiskt bara på 

ett år. Resultaten visar en ökning från 16 procent till 52 procent av mobilt Internet för befolkningen 

som är 12 år och uppåt. Betydande ökningar har ägt rum när det kommer till dagligt bruk av mobilt 

Internet bland unga som äger en mobiltelefon. Från 2010 till 2012 har till exempel användandet av 

dagligt mobilt Internet stigit från 3 procent till 62 procent i åldersgruppen 12-15 år (Findahl, 2012). 

Det kan också bli problematiskt att diskutera och fatta beslut för utbildare som inte har någon vidare 

erfarenhet av vad deras elever dagligen använder och vistas i för digitala miljöer. Det ligger både en 

omfattande undervisningspotential i det, samt betydande riskmoment. Även när det kommer till 

inköp av olika typer av artefakter, hårdvara som mjukvara är en ökad medvetenhet kring IT av stor 

vikt för skolor och enskilda lärares IT-utveckling.  

2007 utförde Statistiska centralbyrån en enkätundersökning på uppdrag av Utredningen om ny 

lärarutbildning. Där fick 8000 examinerade lärare besvara hur utbildningen förberedde dem för 

läraryrket utifrån ett antal områden, där IT ingick. Endast 5 % upplevde att de var ”i stor 

utsträckning förberedda”. Medan 42 % ansåg att de var ”i viss utsträckning förberedda”. Hela 40 % 

hade upplevelsen att de var ”inte alls förberedda”. Bortfallet i undersökningen visade på 5 % (SOU 

2008:109:134-135).  

I rapporten uttrycks en förvåning över att så många procent av lärarna anser sig dåligt förberedda 

när det gäller IT-kunskaper. En möjlig anledning till det skulle kunna vara den snabba utvecklingen 

inom området, som kan bidra till en upplevelse av att man aldrig känner sig tillräckligt väl 

förberedd (SOU 2008:109:134-135). 

Citatet nedan fångar upp att lärarutbildningarna i landet inte ligger i fas med utvecklingen bland 

barn och ungdomar. Enligt rapporten saknas det ett övergripande perspektiv inom lärarutbildningen 

som skulle bidra till en stark integrering av IT i undervisningen. Det har nu gått sex år sedan 

rapporten kom ut, därför finner jag det intressant att undersöka om den nya lärarutbildningen har ett 

upplägg som omfamnar detta. 
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”Även i fråga om användningen av informationsteknik i undervisningen har lärarutbildningen kommit i otakt 

med utvecklingen i skolan och bland barn och ungdomar. För att kunna integrera IT som en utbildningsresurs av 

hög kvalitet krävs att området ses som ett övergripande perspektiv. Det gäller såväl hur själva tekniken kan 

tillämpas i undervisningen som hur information från Internet kan användas på ett källkritiskt sätt och hur Internet 

påverkar barn och ungdomar generellt” (SOU 2008:109:55). 

Högskolan i Halmstad genomförde under hösten 2008 en mindre studie på hur lärarstudenter 

bedömde sina egna IKT-kunskaper, utifrån givna exempel på vanligt förekommande verktyg. 

Studenterna ombads att värdera sina egna kunskaper i Internet, Word, Excel, Powerpoint, 

bildredigering, ljudredigering, och filmredigering. 145 studenter svarade och resultaten visade att 

studenterna var mycket trygga i sin användning av Internet. Där 99 procent upplevde att de var 

kompetenta. Däremot sjönk siffrorna gradvis när man gick vidare till de andra kunskaperna. Vanan 

och kompetensen av Word uppgick till 96 procent. Vidare visade resultaten på att den upplevda 

vanan och kompetensen av Powerpoint låg på 49 procent. Fortsätter man att titta på de andra 

kunskaperna så sjunker siffrorna betänkligt (Högskolan i Halmstad, 2008). 

I sitt examensarbete kommer Ericsson och Löndahl (2008) fram till att det spelar stor roll vilket 

lärosäte man väljer, när det kommer till utbudets av IKT. Även Ryttermalm och Strömquist (2011) 

slår fast att det bara är ett fåtal lärosäten som har tydliga satsningar på IKT i undervisningen. Detta 

behandlas mer ingående, längre fram i uppsatsen under rubriken 3.2 Tidigare forskning om IKT i 

lärarutbildningen. 

I enlighet med de nya krav som samhällslivet och styrdokumenten ställer behöver det säkerställas 

att lärarstudenter uppnår digital kompetens och kan hantera dessa delar av uppdraget. Av denna 

anledning ämnar examensarbetet att undersöka vilka erfarenheter lärarstudenterna har av UVK-1 

och digital kompetens. 

1.1 Syfte, frågeställning och hypotes 
Jag vill med en enkätundersökning av lärarstudenter vid Högskolan I Halmstad, utröna vilka 

erfarenheter lärarstudenterna på Högskolan i Halmstad har angående huruvida innehållet i UVK-1 

svarar upp mot den utveckling som sker genom Internet, ökad tillgänglighet till teknik samt 

läroplanens krav på undervisning mot digital kompetens.  

Med en hypotetiskt-deduktiv ansats vill jag inventera lärarstudenters digitala kompetens, samt sätta 

UVK-1’s kursmål i relation till digital kompetens. Min hypotes är att genomtänkta och 

genomgående inslag av digital kompetens saknas och jag vill således undersöka min egen högskolas 

arbete. Med detta avses UNESCO’s, Erstads (2005) och Europaparlamentets definitioner av digital 
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kompetens (se rubriken 1.3 Begreppsdefinition Digital kompetens). Detta för att bidra med 

perspektiv till utvecklingen av en progressiv lärarutbildning på Högskolan i Halmstad. 

Genom följande frågeställning avser jag att analysera lärarstudenternas erfarenheter av innehållet i 

UVK-1 utifrån samtida vetenskapsteoretiska modeller för lärande som konnektivism, det 

sociokulturella perspektivet på lärande och de nyckelkompetenser som identifierats av OECD 

(2009). 

• I vilken grad har undervisningen i Utbildningsvetenskap-1 (UVK-1) bidragit till att utveckla 

lärarstudenternas digitala kompetens? 

1.2. Begreppsdefinition IKT 

IKT är en förkortning av Information- och kommunikationsteknik. Begreppet härstammar från den 

engelska förkortningen ICT (Information- and Communication Technology). Begreppet är en 

utveckling av förkortningen IT, Informationsteknik eller Information Technology på engelska 

(Nationalencyklopedin, 2012).  

1.3. Begreppsdefinition Digital kompetens 
För att analysera resultaten av min studie kommer jag att utgå från UNESCO’s, Erstads (2005) och 

Europaparlamentets definitioner av digital kompetens. Frågeställningarna i min enkätundersökning, 

samt studiens övergripande syfte är baserade på detta teoriavsnitt. Det är dock värt att återigen höja 

ett varningens finger för vad det kan innebära för skolans och läraryrkets fortsatta utveckling om en 

alltför stor likvärdighetsbrist uppstår mellan lärarutbildningarna, när det kommer till att arbeta med 

digital kompetens. I det här avsnittet behandlas ett brett spektra, från administration till att kritiskt 

granska information. 

Carlsson (2010) lyfter fram ett antal färdigheter eller områden som hans definition av digital 

kompetens innefattar. Grundläggande kompetens när det kommer till att öppna programvara, 

enklare färdigheter i opererandet av en dator samt att sortera och lagra filer tas upp som en del av 

digital kompetens. Förmågan att kunna ladda ner olika typer av information från Internet läggs 

också in i definitionen. Informationssökning utgör även det en del av digital kompetens, enligt 

Carlsson (2010). Navigering på Internet och i sociala nätverk ses också som en viktig aspekt. Att 

klassificera och organisera information är ett av områdena som ryms i digital kompetens. 

Multimodalitet, att kunna sammanlänka olika typer av information, tas också upp som ett betydande 

område. Förmågan att utvärdera information som påträffas, samt utfallet av en informationssökning 
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läggs in i digital kompetens. Kommunikation av information och att uttrycka sig genom olika 

medier ryms även i begreppet. Att genom tekniken ingå i nätverk och att samarbeta i digitala 

miljöer lyfts fram som en av de viktiga aspekterna av digital kompetens. Slutligen nämner Carlsson 

(2010) förmågan att skapa och vara kreativ med hjälp av tekniska hjälpmedel. Några exempel är att 

bygga hemsidor, producera texter samt att producera något nytt med hjälp av speciella verktyg och 

program (Carlsson, 2010). 

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i 

arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-

färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och 

utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet 

(Europaparlamentet, 2006).  

Unesco (2011) framhåller digital kompetens som en livsfärdighet. Komponenter som ingår i digital 

kompetens är produktion och konsumtion av digital media, bearbetning av information, deltagande i 

sociala nätverk, skapande och delande av kunskap samt en rad professionella tekniska färdigheter.  

Digital kompetens, enligt Unesco, utgör ett paraplybegrepp över ett antal kompetenser. IKT-

kompetens innebär en rad förmågor som möjliggör nyttjande av tjänster och kultur som är baserade 

på Internet. Teknologisk kompetens innefattar färdigheter och kunskap om hur tekniken fungerar 

utifrån ett användar- och teknologiskt perspektiv. Informationskompetens fokuserar på en av 

nyckelfärdigheterna för informationssamhället, att kunna söka och identifiera information och 

kunskap på Internet, samt att utnyttja den på ett optimalt sätt (Unesco, 2011). 

2. Bakgrund 
Min studie har inriktning mot de studenter som går den nya lärarutbildningen. Det vill säga den 

lärarutbildning som höstterminen 2011 ersatte den gamla lärarutbildningen. I den nya 

lärarutbildningen finns det olika lärarutbildningar som du som läsare får en kort redogörelse för 

längre ner i detta avsnitt.  

 

Den gamla lärarutbildningen, eller Lärarprogrammet var uppbyggd enligt följande:  

- Ett allmänt utbildningsområde på 3 x 30 hp (högskolepoäng) 

- Inriktningar som till exempel engelska eller samhällskunskap på minst 60 hp 

- Specialiseringar där studenten fördjupar eller kompletterar sina kunskaper, på minst 30 hp 

(Lärarutbildningsnämnden, 2014). 
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Efter flertalet utvärderingar och granskningar visade det sig att lärarutbildningen hade en rad 

brister, både gällande innehåll och struktur. Dessa ämnar den nya lärarutbildningen att komma till 

rätta med, står att läsa på riksdagens hemsida (Prop. 2009/10:89) 

 

Den gamla lärarutbildningen innebar en sammanhållen lärarexamen, som i den nya 

lärarutbildningen delas upp till fyra olika lärarexamina, nämligen de till förskollärare, grundlärare, 

ämneslärare- och yrkeslärare. Denna reform innebär tydligare inriktningar mot undervisning för 

elever i olika åldrar, samt ”en starkare yrkesidentitet”.  Vidare står det också att läsa att tre tydliga 

byggstenar återfinns i utbildningen: ämnesstudier, verksamhetsförlagd utbildning och en 

utbildningsvetenskaplig kärna. Detta är bland annat till för att med en större enkelhet kunna röra sig 

mellan svenska och utländska lärosäten (Prop. 2009/10:89). 

 

2.1. Kursplaner för Utbildningsvetenskap på Högskolan i Halmstad 
För mitt examensarbete har jag valt att titta på de kursplaner som studenterna på den nya 

lärarutbildningen har läst och kommer att läsa gemensamt, oavsett vidare ämnesinriktningar. Dessa 

kurser går under samlingsnamnet UVK (Utbildningsvetenskaplig kärna). De kursplaner för UVK 

som hittills har publicerats, och har lärandemål anknutna till digital kompetens och IKT är: 

 

- UVK 1 för förskollärare: Pedagogiska och didaktiska perspektiv på lärande och utveckling 

(1-15) 15 hp (UV2011)  

- UVK 1 för grundlärare åk F-3 och 4-6: Den professionella läraren (1-15) 15 hp (UV2007)  

- UVK 1 för ämneslärare gymnasieskolan: Den professionella läraren (1-15) 15 hp (UV2008)  

- UVK 1 för ämneslärare åk 7-9: Den professionella läraren (1-15) 15 hp UV2009.  

 

Dessa lärandemål är formulerade enligt följande:  

 

UV2011 

• beskriva hur nya medier kan användas som informationskälla, och som pedagogiskt verktyg. 
UV2007-9 

• använda olika redskap för dokumentation, presentation och källkritik 

Det är alltså på så vis att innehållet i UVK-1 i UV2011 tar upp målet ”beskriva hur nya medier kan 

användas som informationskälla, och som pedagogiskt verktyg”. Medan resterande utbildningar: 

grundlärarutbildningen (f-3), grundlärarutbildningen (4-6), ämneslärarutbildningen (7-9) samt 
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ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) delar målet ”använda olika redskap för dokumentation, 

presentation och källkritik”. 

På förskollärarutbildningen på 210 hp läser man kursen UVK-1 som andra kurs. Medan man på 

grundlärarutbildningen (f-3), grundlärarutbildningen (4-6), ämneslärarutbildningen (7-9) och 

ämneslärarutbildningen (gymnasieskolan) läser UVK-1 som första kurs (se bilaga för en översikt av 

utbildningsplaner) (Högskolan i Halmstad, 2013).  

Det är viktigt att poängtera att UVK-1 alltså inte innebär exakt samma sak för alla studenterna. 

Avsikten är att fånga in erfarenheter från de olika inriktningarna för att kunna diskutera resultatet 

utifrån tidigare forskning och teori på området. 

När det gäller litteraturlistorna korrelerar en del av kurslitteraturen över kurserna. UV2007, 

UV2008 och UV2009 har identisk kurslitteratur. Medan det ser annorlunda ut i UV2011.  

 

På grund av felaktiga uppgifter om antalet registrerade och att det finns flera avvikande parametrar i 

min undersökning av UV2011, kom inriktningen mot förskollärare emellertid att exkluderas ur 

studien. 

 

2.2. Utbildning och IKT 
Utgångspunkten för det här examensarbetet är så aktuell litteratur som möjligt, relaterade till ämnet 

IT i skolan. Det för att ge arbetet aktualitet och verklighetsanknytning, vilket kan vara en stor 

utmaning när man studerar ett fält med sådan förändringshastighet. Tidigare har jag redan nämnt 

Skolinspektionens granskning av IT-satsningar i skolan från 2012. Utöver detta så har jag använt 

mig av rapporten Svenskarna och Internet av Olle Findahl (2012).  

En tidigare genomförd kartläggning (Högskolan i Halmstad, 2008) av lärarstudenters IKT-

kunskaper kommer också att ligga till grund för min analys. Valet av de olika skrivelserna ligger till 

grund för att påvisa hur lärarutbildningen står sig mot verklighetens IT-användning. Vidare kommer 

jag att referera till ett antal andra texter från några år bakåt i tiden. 

Säljö (2012) hävdar att utbildare har uttryckt en oro angående elevers lärande, när stavningskontroll 

och miniräknare tas i bruk i allt större utsträckning. Sökmotorer och GPS är instrument som idag 

används allt mer flitigt, trots att användaren många gånger saknar kunskap om hur dessa instrument 

rent tekniskt fungerar. I takt med att vi blir allt mer beroende av tekniska hjälpmedel är det lämpligt 
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att ställa sig frågan om man lär sig räkna, stava, navigera och söka kunskap, och om det är 

eftersträvansvärt att behålla de traditionella färdigheterna (Säljö, 2012, s. 14). 

Trots att Internet av många ses som ett element som kan komma att drastiskt förändra 

utbildningsväsendet, samt den snabba ökning av tillgång till Internet som nu sker, finns det inget 

just nu som pekar på en förbättrad utbildning eller fundamentala förändringar (Blikstad-Balas, 

2012, s. 91).   

Flera studier visar en svag länk mellan den dominanta traditionella skolpraktiken och den nya IKT 

teknologin. Det torde bero på en föreställning om att nämnd teknik passar in den traditionella 

skolan, som ett tillägg. Datorn blir alltså bara ett tillägg till redan existerande praxis, istället för att 

skapa nya former av undervisning. Däremot har unga människor ofta integrerat tekniken i sina 

vardagliga liv. Om skolan misslyckas kombinera IKT, med existerande praxis till en ny verksamhet 

leder det till att elever mestadels fortsätter att använda Internet för personligt bruk, och inte som ett 

verktyg för lärande (Blikstad-Balas, 2012, s. 92). 

Frågan om digitala presentationer utförda av läraren är ett nytt grepp eller bara en modifiering av en 

gammal traditionell praktik ställs av Blikstad-Balas (2012). Elever ägnar sig fortfarande i stor 

utsträckning åt annat än vad som sker under presentationen. I studien tillfrågades eleverna bland 

annat vad de tidigare ägnade sig åt, innan de hade bärbara datorer. En av eleverna uppgav att han 

tidigare ritade under genomgångar. Skillnaden med bärbara datorer är att tillgången till 

underhållning utanför klassrummet har ökat. Men problematiken är densamma. Det finns alltså fog 

för att forska mer om hur man på ett effektivt sätt integrerar IKT i en skolans verksamhet menar 

Blikstad-Balas (2012). 

Det är enligt Perez-Tornero (2008) obestridligt att media utövar stort inflytande över dagens unga 

generation. I många fall är det här inflytandet större än den egna familjens eller skolans. I dagens 

informationssamhälle formas praktiska ramverk för socialisering där unga befinner sig i allt större 

utsträckning. Teknologin och informationen blir till verktyg som erbjuder tillgång till kunskap som 

unga behöver för att förbättra sitt dagliga liv, samt nå sin fulla potential (Perez-Tornero, 2008, s. 4).  

”No media system, no matter how free, rich and effective, is capable of imparting true benefit to human 

development without responsible individuals equipped with the appropriate skills to make the most of the 

opportunities that the system provides. The Alexandria Proclamation recognized that “competency in applying 

and utilizing these skills habits and attitudes will enable you to make sounder and timelier decisions to 

cope with your personal and family health and welfare, educational, job-related, citizenship and other 

challenges”.
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(Perez Tornero, 2008, s. 5)  

Citatet ovan som hänvisar till att IKT i sig inte bidrar till mänsklig utveckling. Det är först när man 

uppnått en viss känsla av ansvar och en viss nivå av färdigheter man kan utnyttja IKT på ett 

effektivt vis. Alexandria Proklamationen fastställer att kunskap inom IKT leder till sundare och 

bättre beslut angående bland annat hälsa, utbildning och arbete (Perez Tornero, 2008).
 

Perez Tornero (2008) tar upp varför frågor om digital kompetens är så påtagliga inom utbildning. 

Fortsättningsvis listas ett antal olika typer av krav och behov som påkallar denna påtaglighet. IKT 

har tagit en central roll i världsekonomin. Digital kompetens fordras idag på många delar av 

arbetsmarknaden för produktion och spridning av media. Den nya arenan för social interaktion på 

Internet kräver färdigheter kopplat till IKT. Vidare behövs digital kompetens för att följa med och 

påverka i globaliseringen och den ökade demokratiska process som IKT medför. IKT är integrerat i 

skolor genom bland annat portaler och e-post. Inom utbildning söks information som aldrig förr. 

Tillgången till näst intill oändligt med information medför en del krav på IKT kunskaper inom 

skolan. Den ökade konsumtionen av kultur, genom Internet, har också ett behov av att adresseras. 

Diskursen som äger rum i media spelar en stor och viktig roll i dagens kulturella miljöer.  

Hälsofrågor blir också viktiga, där den digitala kompetensen spelar in. Information gällande 

professionell hälsa, och även individuell hälsa blir mer och mer lättillgänglig.  

Trots dessa påträngande skeenden behöver utbildningen av digitalt kompetenta beakta de 

utmaningar och fenomen som detta kan medföra när man tar in IKT. Tänkbara sådana fenomen 

listas också av Perez Tornero (2008). När den ekonomiska och sociala utvecklingen av samhället 

allt mer cirkulerar runt digitala miljöer blir utbildningen av digital kompetens essentiell. 

Informationen kring både arbete och nöje utvecklar folkets färdigheter och kompetenser på ett nytt 

sätt. Att hålla ett vakande öga över och utveckla barn och unga blir en allt större utmaning. I en 

värld där IKT är drivande för ekonomin kan digital kompetens främja jämlikhet och överbygga 

klyftor. Digital kompetens har också en tidigare icke skådad potential att arbeta för att försvara 

kulturell mångfald. Med stor tillgång till kognitiva och kommunikativa verktyg blir det också 

alltmer viktigt att utbilda i digital kompetens för att främja innovation och kreativitet. Digital 

kompetens kan också verka för att bringa klarhet i och se samband i den nya betydande kulturella 

och symboliska kontexten vi lever i. Media, språk och kultur kan berika och bygga en ny kollektiv 

förståelse. I en värld med sådana förutsättningar blir det digitala en katalysator till den nämnda 
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förståelsen. Slutligen tar Perez Tornero (2008) upp det kritiska förhållningssättet mot kommersiella 

meddelanden som finns överallt i media, som en central aspekt av digital kompetens. 

2.3. Vad säger läroplanen? 

Nästa utgångspunkt för min studie kring lärarutbildningens arbete med digital kompetens är 

styrdokumenten. Flera andra delar av både Lgr11 och Gy11 framhåller delar som eventuellt skulle 

kunna kopplas till IKT eller förstärkas av detsamma. De valda utdragen i mitt examensarbete 

representerar dock enbart det som explicit hänvisar till arbete med IKT, och kan kopplas till digital 

kompetens. 

Lgr11 proklamerar att ”eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och 

använda ny kunskap blir därför viktiga” (Skolverket, 2011, s. 10). 

Samt att ett ansvar ligger på skolan att varje elev efter grundskolan ”kan använda modern teknik 

som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och kan göra väl 

underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning” (Skolverket, 2011, s. 15).  

Gy11 uttalar liknande ansvar och mål: 

”Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb 

förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig” (Skolverket, 

2011, s. 8).  

”Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav 

på människors kunskaper och sätt att arbeta” (Skolverket, 2011, s. 8).  

GY11 fastslår också att skolan ansvarar för att eleven ”kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern 

teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Skolverket, 2011, s. 11). 

Flera av läroplanernas olika IKT-relaterade formuleringar hänvisar till kunskapssökande och 

hantering av en stor mängd information. För min studie är det intressanta formuleringar. Eftersom 

en studie av lärarstudenternas erfarenheter skulle kunna ge en skymt av hur formuleringarna tolkas 

på lärarutbildningen. Formuleringarna skulle kunna ses som centrala för den tid vi lever i och då 

även centrala för utbildningsväsendet. Men de skulle också kunna ses som en parantes, eller som 

nämnts tidigare, ett tillägg till den traditionella undervisningen. 
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2.4. Tidigare forskning om IKT i lärarutbildningen 
Karlsson (2001) tar i den vetenskapliga rapporten IKT i lärarutbildningen upp fyra frågor för att 

beskriva hur lärarstudenterna vid Högskolan i Jönköping upplevde sitt IKT-lärande under 

utbildningen. Dessa frågor behandlades genom fokusgruppsamtal: ”1) vilka förutsättningar de 

erbjuds för lärande, 2) hur de lär sig 3) vad de lär sig 4) varför de lär sig just det.” Jag kommer 

enbart att använda mig av den första frågan eftersom den relaterar till vad UVK-1 erbjuder för 

förutsättningar för lärande. 

Karlsson (2001) beskriver hur studenter med begränsade kunskaper inte har ansett det vara 

tillräckligt att sitta och arbeta självständigt med IKT. Dessutom uttrycker Karlsson (2001) att 

studenterna i stor utsträckning har lärt sig om IKT från kurskamrater eller andra vänner, inte 

lärarutbildarna. Bland annat manifesterar den här citatet dessa slutsatsen: ”Om man går en kurs, så 

har man ju någon att fråga, det är ju under ordnade förhållanden, det är ju inte detsamma som att gå 

ner och sätta sig och surfa själv” (Karlsson, 2001, s. 45).  

Vidare förklarar Karlsson (2001) att IT-användning oftast byggde på studenternas egna intresse, 

eftersom det saknades krav från utbildningens sida. Med undantaget att Internet-baserade artiklar 

erfordrades i referenslistan för examensarbetet (Karlsson, 2006, s. 44).  

Studenterna uttryckte att de mötte alltför få moment i utbildningen där de fick hjälp att lära om och 

med IKT, enligt Karlsson (2001, s. 47). I studien framkom även önskemål om att få arbeta mer med 

IKT, men att man ville göra det inom ramen för utbildningen och att där saknades tid till det 

(Karlsson, 2001, s. 48).  

Från studenternas sida uttrycktes också en oro över att lärare ute på skolorna utbildas i IT, samtidigt 

som det förväntas att studenterna som tar examen nu redan ska vara kunniga inom just IT. 

Studenternas utsagor vittnar även om att det blir ett glapp och att det är synd att man inte får den 

utbildningen under lärarutbildningen, och istället behöver fortbildas senare (Karlsson, 2001, s. 48). 

Att då undersöka hur situationen ser ut för de studenter som går den nya lärarutbildningen med start 

tio år senare känns därför av vikt. 

Andersson (2004) behandlar i sitt examensarbete utsagor från lärarutbildare vid lärarutbildningen 

vid Högskolan Skövde. Uttalandena beskriver bland annat att arbete med IKT i undervisningen som 

tungrott under rådande administrativa och innehållsliga förutsättningar. Bland utsagorna från 

lärarutbildarna fanns bland annat önskningar om att studenterna behöver gå en kurs i 

informationssökning och källkritik. Ett annat önskemål pekar på att studenterna skulle behöva lära 
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sig att hantera ordbehandlingsprogram, statistikprogram och presentationsprogram där man kan 

kombinera ljud, text och bild samt bildbearbetningsprogram. Behovet av en fungerande 

infrastruktur och teknisk support kommer också upp som ett önskemål (Andersson, 2004, s. 66-67).  

I rapporten IKT i den nya lärarutbildningen av Müller (2004) svarar lärare på lärarutbildningen vid 

Malmö Högskola på frågan ”Vad gör studenterna rent konkret när de använder IKT i 

utbildningen?”. Bland resultaten hittar vi att var tredje lärare anger att studenterna arbetar med olika 

utbildningsplattformar för kollaborativt lärande, filarkiv, projektarbetsplats och nätutbildning. 

Enligt resultaten förekom det också en del olika typer av produktioner, som bild, ljud och film. Det 

var emellertid enbart drygt tio procent av lärarna som arbetade med vardera typ av produktion 

(Müller, 2004, s. 12). 

Enligt Müller (2004) stöter studenterna inom kunskapsfältet NMS (Natur-Miljö-Samhäll) på olika 

typer av medieproduktion under inledningen av sin utbildning. Genom samarbete med Skånska 

dagbladet bildas tidningsredaktioner där man arbetar med digitalkamera, hemsida, 

tidningsutgivning och filmproduktion. Müller (2004) framhåller vikten av att ha en medveten 

hållning till vad som görs och varför det görs. Det praktiska görandet och innehållsliga i dessa IKT-

uppgifter medför inte lärande eller autonomi per automatik (Müller, 2004, s. 18-19).  

I rapporten anger 40 % av lärarna att studenterna under deras ledning arbetar med 

informationssökning. Medan endast sex procent uttrycker att de explicit arbetar med att värdera 

information och källor. Den uppenbara slutsatsen av det här blir, enligt Müller (2004), att lärarna 

och studenterna vid LUT ägnar mycket tid åt att söka information, och betydligt mindre åt att 

värdera och kritiskt reflektera kring den (Müller, 2004, s. 25). 

Granberg (2011) diskuterar i studien ICT and learning in teacher education - The social 

construction of pedagogical ICT discourse and design som genomförts vid Umeå Universitet, hur 

IKT för lärande introduceras i lärarutbildningen och varför utvecklingen går trögt. 

Enligt Granberg (2011) visar studien bland annat på att studenterna hade svårt att se bloggen som 

ett pedagogiskt verktyg, istället för enbart något som används för nöjes skull i privatlivet. Det 

framgick dock också i studien att de studenter som engagerade sig en längre period i att arbeta med 

bloggar såg nyttan i att kunna reflektera och redigera sina texter (Granberg, 2011, s. 29). 

Granberg (2011) diskuterar även om hur implementering av IKT i lärarutbildningen beror mycket 

på de enskilda lärare och studenter som befinner sig på utbildningen. Det är enligt Granberg (2011) 
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så att det antingen blir så att man ägnar sig åt att reproducera den traditionella pedagogiken som 

råder på utbildningen, eller att producera en oppositionell IKT relaterad pedagogisk diskurs. 

Granberg (2011) fastslår slutligen att det inte räcker att hänvisa till bristfällig implementering när 

det gäller hur lärarutbildningen omfamnar IKT. Komplexa relationer mellan människor och teknik, 

samt frånvaron av en gemensam förståelse av hur IKT påverkar lärande lyfts fram (Granberg, 2011, 

s. 44). 

Buskqvist och Molin (2011) har genom en studie om relationen mellan forskningsanknytning och 

IKT i lärarutbildningen vid Karlstads universitet kommit fram till att lärare och studenter har olika 

associationer av begreppen IT och IKT. Några deltagare i studien hänvisar till användande av en 

dator och datorteknik. Medan det bredare perspektivet inkluderar informationssökning, källkritik, 

mobiltelefoner, fotografering, videoskapande och sociala medier. Forskarna framför också att de 

områden som läggs in i begreppen IT och IKT har en stark koppling till hur man förhåller sig till 

användningsområden som är relaterade till lärande och utbildning (Buskqvist & Molin, 2011, s. 32).  

De flesta studenterna gör dock en skillnad på begreppen IT och IKT, där IT står för det 

datortekniska och själva hårdvaran, medan IKT är mer anknutet till kommunikation (Buskqvist & 

Molin, 2011, s. 35).  

I samband med detta diskuterades det i en av fokusgrupperna att det vore lämpligt att enas om en 

dynamisk definition av begreppen. Definitionen ska alltså vara töjbar och levande, enligt 

personerna i fokusgruppen (Buskqvist & Molin, 2011, s.33).  

 

Buskqvists och Molins (2011) studie kommer även fram till att deltagarna känner av den snabba 

utveckling som sker inom området. En av deltagarna lyfte fram att det är svårt för alla att vara 

uppdaterade och att det vore praktiskt att ha en IT-pedagog. En annan deltagare berättade att man 

hade halkat efter i Karlstad, om man jämför med andra städer och andra länder. Detta trots att man 

var tidiga med att arbeta med IT och IKT, enligt deltagaren (Buskqvist & Molin, 2011, s. 38). 

 

Enligt Buskqvist och Molin (2011) gick det också att skönja två generella perspektiv på frågan om 

”...måste man kunna hantera och behärska tekniken för att se dess möjligheter eller lär man sig 

behärska tekniken först när man har behov eller tvingas till det...”. Ett av perspektiven är att det 

läggs för mycket fokus på det tekniska, och för lite på vilka implikationer tekniken kan få för 

lärprocessen. Medan det andra perspektivet föreslår att det implikationerna och det tekniska 

handhavandet hänger ihop, för ett nyanserat förhållningssätt gentemot IKT som ett verktyg för 

lärande (Buskqvist & Molin, 2011, s. 43). 
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I en forskningsöversikt för lärarutbildningar i 11 OECD-länder slår Enochsson och Rizza (2009) 

fast att en förändring av den traditionella pedagogiken, med implementering av IKT i 

lärarutbildningen, är möjlig. Men att det krävs tre övergripande, samtidiga förändringar. Enligt 

Enochsson och Rizza (2009) behövs det för det första tydliga förväntningar och utvärderingar från 

politiskt håll. För det andra krävs det karriärmöjligheter, lämplig utrustning och relevanta 

incitament. För det tredje behövs det på det lokala planet grundfärdigheter för att integrera 

teknologin som en naturlig del i pedagogiken, samt en förståelse för elevers teknologiska och 

digitala värld (Enochsson & Rizza, 2009, s. 28 ). 

 

Ericsson och Löndahl (2008) slår i sitt examensarbete fast att valet av lärosäte blir viktigt för 

studenterna när det kommer till kommunernas anställningskrav gällande IKT, efter en nationell 

kartläggning av lärarutbildningar och dess kursplaner. Detta eftersom utbudet av IKT skiljer stort 

mellan de olika lärosätena i Sverige (Ericsson & Löndahl, 2008, s. 41). Det här är en spännande 

aspekt som har paralleller med den hypotes och frågeställning jag har ställt för examensarbetet. 

 
Ryttermalm och Strömquist (2011) konstaterar att det finns stora skillnader i hur de olika lärosätena 

har hörsammat uppmaningar och krav på IKT i ansökningar om examensrätt för den nya 

lärarutbildningen. Det är enligt deras studie enbart Göteborg, Umeå, Dalarna och Linköping som 

visar tydliga satsningar på IKT som undervisningsresurs (Ryttermalm & Strömquist, 2011, s. 37).  

 

3. Teori 
För att förstå kontexten digital kompetens, skola och lärarutbildning behöver vi teoretiska krokar att 

hänga upp diskussionen på. Jag har valt mer sentida teorier som uppkommit, eller utvecklats, i 

samband med den digitala utvecklingen. I avsnittet tittar vi närmare på vad digital kompetens är, det 

sociokulturella perspektivet på lärande samt konnektivism. En redogörelse för kopplingen mellan 

den hypotetiskt deduktiva metoden och mitt examensarbete följer också under mitt teoretiska 

avsnitt. 

 

Avsikten med detta är förtydliga kopplingen mellan valda teorier och min egen studies syfte. Nedan 

följer en redogörelse för teorierna, samt olika ingångar i min egen studie. 
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3.1. En översikt av det sociokulturella perspektivet 
Men det sociokulturella perspektivet som ingång till lärande blir Internet och lärarstudenters 

digitala kompetens av stor vikt. Eftersom Internet kan verka som en förstärkare av just 

sociokulturella processer.  

Säljö (2005) menar att det inte är möjligt att se på människan som en isolerad lärande varelse. Rent 

biologiskt är människan öppen för intryck och påverkas av vilken omvärld hon lever i och vilka 

medierande redskap som omger henne. I just det sammanhanget verkar Internet som en 

förstärkande faktor för hur vi lär oss genom intryck från andra.  

Denna flexibilitet och öppenhet är nödvändig för att verka i ett komplext samhälle. Att olika 

individer lär sig olika saker som att läsa, skriva, använda Internet och rita hus är absoluta 

förutsättningar för att världen kan se ut som den gör idag. Säljö (2005) framhåller dock 

ömsesidigheten i att dessa praktikers existens krävs för att lära sig och kunna praktisera vidare och 

utveckla vår värld (Säljö, 2005, s. 62).  

3.2. Det sociokulturella perspektivet och IKT 
Det är närmast en underdrift att säga att tillgången till digitala verktyg har ökat i vårt samhälle. Om 

man bara betraktar den utveckling som har skett med mobilt internet blir det intressant att studera 

hur det införlivas i de allmänna delarna av lärarutbildningen. 

Säljö (2005) skiljer på medierande redskap, i fysiska redskap (artefakter) och intellektuella redskap 

(kognitiva och språkliga), för lärandets betydelse. I alla tider har vi nyttjat de redskap som finns för 

att utvecklas och lära. Emellertid har redskapens natur utvecklas och även variationen och 

mångfalden bland de redskap som är tillgängliga. Det utvecklar också lärandet (Säljö, 2005, s. 28-

29). Att vår omgivning är full av fysiska artefakter och språkliga redskap är självklart och 

okontroversiellt, menar Säljö (2005). Däremot är det mindre uppenbart, men av yttersta vikt om 

man intresserar sig för utveckling och lärande, hur dessa redskap påverkar tänkande (Säljö, 2005, s. 

34). 

Säljö (2005) beskriver kulturella institutioner som den relativt ordnade värld av kognitiva, 

relationella och kommunikativa mönster samt fysiska artefakter vi omges av och ständigt agerar 

utifrån. Vidare behandlar Säljö (2005) de kulturella institutionerna i en tabell som visar ett 

institutionellt arrangerade områden, som till exempel skolan, varuhuset, media och hälsovård. Dessa 

indelningar kallas praktikegenskaper. Genom utvecklingen av samhället delas färdigheter och 
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kunskaper in i dessa praktikegenskaper och de individer som ingår i de olika praktikegenskaperna 

riskerar att inskränkas av dess diskurs, redskap och rutiner (Säljö, 2005, p. 46).  

Skolan har historiskt sett ganska oförändrade praktikegenskaper. IKT är något som i stor grad kan 

komma att omkullkasta dessa praktikegenskaper. Visar det sig att de allmänna delarna av den nya 

lärarutbildningen har svårt att utmana de traditionella praktikegenskaperna kan det få stora 

konsekvenser för utbildningsväsendet. Detta resonerar jag vidare om efter resultatredovisningen, 

under rubriken ” Avslutande diskussion”. 

Starkley (2012) lyfter fram hur synen på digital teknologi och kompetens inom skola antagligen 

kommer att vara förändrad framöver, och inte betraktas som något externt. Snarare kommer det att 

vara inbäddad i begreppet pedagogik när tekniken och kunskap om den blir alltmer vanligt 

förekommande (Starkley, 2012, s. 226). Det vore således intressant att ta reda på hur arbetet i UVK-

1 har sett ut för lärarstudenterna, och om IKT tillåts ta en betydande plats redan nu eller om det låter 

vänta på sig. 

3.3. Konnektivism 
Med en koppling till det sociokulturella perspektivet på lärande samt förståelsen för att arbeta i 

sociala nätverk på Internet, ur avsnittet om digital kompetens, introduceras också teorin 

konnektivism.  

George Siemens lanserade 2005 konnektivism som en teori som tar fasta på den digitala 

utvecklingen. Siemens (2005) hävdar att teorierna behaviourism, kognitivism och konstruktionism, 

som är de vanligast förekommande gällande utbildning, har uppkommit innan det teknologiska 

genomslag vi nu upplever. Konnektivism blir följdaktligen en reaktion på teorier som tidigare, om 

än i olika variationer, hävdat att lärande sker inom individen. En följd av den tekniska utvecklingen 

är det enorma utbudet av information och kunskap som idag finns. Det var förut inte ovanligt att 

eleven utbildades i skolan för att sedan arbete med samma arbete livet ut. Siemens (2005) skriver 

om att mängden kunskap har fördubblats de senaste 10 åren.  

Siemens citerar Karen Stephenson: 

“Experience has long been considered the best teacher of knowledge. Since we cannot experience everything, 

other people’s experiences, and hence other people, become the surrogate for knowledge. ‘I store my knowledge 

in my friends’ is an axiom for collecting knowledge through collecting people (undated).” (Siemens, 2005)  
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Som citatet antyder kan vi inte längre enbart lita på våra egna upplevelser och kunskap för att 

effektivt kunna navigera på nätet och operera i en komplex värld. För att kompetent hantera 

utvecklingen behövs nätverk för att på så sätt få tillgång till mer kunskap. För att illustrera det här 

vidare tar Siemens (2005) upp kaos, vars innebörd är att rucka på förutsägbarheten. I kaos så finns 

det inga mönster, samtidigt som allt ligger fritt och har en möjlig koppling till varandra. Vad detta 

kan komma att betyda för utbildningsväsendet och för lärande i allmänhet, undrar jag om UVK-1 

tar upp med lärarstudenterna. 

Konnektivism innefattar förståelsen för hur beslutsfattande påverkas av snabba förändringar och att 

ny kunskap tillägnas. Således blir urvalet av relevant och irrelevant information allt mer viktig, för 

den enskilda individen så som för hela organisationer.  

Siemens fortsätter med att definiera nätverk som kopplingar mellan enheter. Olika typer av nätverk 

nämns. Men med huvudsaklig innebörd att de tillsammans bildar en helhet, som påverkas av 

ändringar inom nätverket. I en kunskapsekonomi kan informationsflödet liknas en olje-pipeline för 

industriekonomin. Rollen informationsflödet spelar inom olika organisationer har alltså blivit större.  

Utgångspunkten för konnektivism är individen. Individens nätverk, egna bidrag till nätverket och 

olika processer inom nätverket ger individen möjligheten att hållas uppdaterad, informerad och 

kompetent. Siemens (2005) målar också upp bilden av hur nätverk kopplar samman våra egna små 

världar av kunskap. Internet förstärker och kompletterar insatser och engagemang, lyfter Siemens 

(2005) fram. För att sammanfatta vad konnektivism är kan man säga att förstärkningen av 

individens kunskap och erfarenheter genom olika nätverk i korthet är korrekt.  

Förmågan att ta sig an att söka reda på lämplig kunskap, alltså kunskap som fattas individen, blir 

viktigare än den kunskap individen hittills har tillägnat sig, enligt Siemens (2005). Således fungerar 

konnektivism som en teori som erkänner att lärande inte längre enbart är en process som äger rum 

inom individen. Dessutom påpekar Siemens (2005) att skolan har varit saktfärdig med att ta tillvara 

på nya verktyg och hur utvecklingen kan påverka lärande. 

Starkley (2012) framhäver att en teori om lärande för den digitala eran bör betrakta lärande som en 

evig process i en komplex miljö. I takt med att att nya möten och interaktioner äger rum genom 

nätverk expanderar kunskapen kontinuerligt.  
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Enligt konnektivismen är det genom kontakter, möten och nätverk som lärande sker. Lärare som är 

digitalt kompetenta uppmuntrar till att utveckla lärandet hos sina elever genom interaktioner med 

vänner, klasskompisar, samhället och andra personer bortom klassrummet (Starkley, 2012, s. 29). 

Starkley (2012) betonar att pedagogiken i den digitala eran ställer andra krav på att utveckla 

relationen mellan lärare och elev, än det mer traditionella positivistiska perspektivet på 

undervisning där läraren förmedlade kunskap till mer passiva elever (Starkley, 2012, s. 29).  

3.4. Hypotetiskt deduktiv metod 

Under följande rubrik följer en kortare redogörelse för den hypotetiskt deduktiva metoden jag har 

använt för at ta mig det här examensarbetet. Valet av metod beror på att jag redan hade en hypotes 

angående lärarutbildningen och IKT. Det föreföll därför logiskt att använda sig av den i 

utformningen av examensarbetet för att söka svar som kunde antingen styrka eller falsifiera min 

hypotes som lyder enligt följande:  

För att använda sig av den hypotetiskt deduktiva metoden förklarar Johansson (2011) att man bör 

följa en viss ordning: ställ upp en hypotes, härled empiriskt testbara påståenden ur hypotesen, avgör 

sanningshalten i påståendena genom observation och experiment. Beroende på om empirin bedöms 

vara sann eller ej, är hypotesen styrkt eller falsifierad. 

Patel och Davdison (1994) tar upp att en hypotes ska vara enkelt formulerad och ha en stor 

räckvidd. Med detta menas att den ska täcka vanligt förekommande företeelser och inte unika 

händelser. Som Patel och Davidson (1994) också påpekar är inte utfallet alltid det viktiga, om 

hypotesen är styrkt eller falsifierad. En falsifierad hypotes kan alltså vara minst lika intressant. Av 

denna anledning har jag valt att hålla mig till paraplyversionen av begreppet digital kompetens. 

Att ställa en hypotes är att härleda eller deducera en hypotes utifrån ett teoretiskt område, enligt 

Patel & Tebelius (1987). I mitt examensarbete innebär det att hypotesen deduceras ur mina 

teoretiska avsnitt om digital kompetens, konnektivism, det sociokulturella perspektivet på lärande 

samt genomgångarna av tidigare forskning och skrivelser från Skolverket. 

Emellertid är den hypotetiskt deduktiva metoden vanligast förknippad med experimentell forskning, 

och kan i denna studies fall betraktas som en vägledande metod, och inte en som ger en absolut 

säkerhet (Sohlberg, 2002). Detta betyder att jag kommer att dra slutsatser utifrån den styrkta eller 

falsifierade hypotesen i min analys. 
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4. Metod 
Jag vill genom en enkätundersökning ta reda på vilka erfarenheter lärarstudenterna på Högskolan i 

Halmstad har angående huruvida innehållet i UVK-1 svarar upp mot den utveckling som sker 

genom Internet, ökad tillgänglighet till teknik samt Skolverkets krav på implementering av dessa 

komponenter. Genom följande frågeställning avser jag att analysera den beredskap lärarstudenterna 

på HH ges och i vilken grad undervisningen i Utbildningsvetenskap-1 (UVK-1) har bidragit till att 

utveckla lärarstudenternas digitala kompetens? 

4.1 Design 
Vinterek (2008) betonar vikten av att först fastslå vad man ska undersöka innan man bestämmer hur 

man ska undersöka något. Eftersom jag genom en hypotetiskt deduktiv ansats har ställt upp en 

hypotes bakom examensarbetets frågeställning föll valet på en enkätundersökning, för att kunna 

pröva hypotesen.  

Denscombe (2009) redogör för olika forskningssituationer där enkätundersökningar är särskilt 

lämpliga. Bland dessa situationer är när det finns behov av standardiserade data utan krav på 

personlig interaktion och när man kan utgå från respondenternas kompetens att svara på frågorna.  I 

min studies fall kan man vara så trygg man kan med att lärarstudenterna minns vad det är för 

material man har stött på under UVK-1.  

På grund av vikten av att ha en hög andel informanter av de registrerade studenterna genomfördes 

enkätundersökning i pappersform och inte via Internet, där det är svårare att säkerställa vem och hur 

många som kommer att svara. 

Ejvegård (2009) lyfter fram att påståendena i en enkätundersökning inte ska vara ledande eller för 

många. Jag har därför valt att komprimera den teoretiska bakgrund jag har till nio frågor som täcker 

in viktiga delar av digital kompetens och examensarbetets frågeställning. Ejvegård (2009) menar 

också att det är av stor vikt att ha precision i sina frågor när man har ett pressat tidsschema, och 

begränsade möjligheter att göra en ny undersökning. Vilket jag kommer redogöra för under 

rubriken 5.2.1 Enkätfrågor. Vidare dryftar Ejvegård (2009) påståendenas svårighetsgrad och hur 

viktigt det är att man anpassar påståendena till respondenterna för att undvika att man får 

obesvarade påståenden. Detta har jag beaktat genom min förklaring av enkäten (se bilaga 1.). 

Förutom det har formuleringen av påståendena varit så simpel som möjligt (se rubrik 5.2.1 

Enkätfrågor).  
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Vidare är Denscombe (2009) noga med att lyfta fram viktiga principer för att planera effektiva 

påståenden eller frågor för undersökningen. Relevanta principer för min enkät är att: 

•  frågornas stil ska vara relevanta för målgruppen, 

• inte göra omotiverade antaganden i frågorna, 

• undvika ledande frågor,  

• bara ta med frågor som är absolut nödvändiga i förhållande till studiens syfte, 

• utforma kortfattade och okomplicerade frågor, 

• försäkra mig om att frågorna omöjligt missförstås, 

• respondenterna får information som minimerar risken för svar som: vet ej. 

Efter att ha konstruerat påståendena utefter dessa principer har jag tittat på ordningsföljden, som 

också rekommenderas av Denscombe (2009), för en effektiv enkätundersökning. Frågornas 

ordningsföljd ska på intet sätt leda till att respondenten ger svar som grundar sig på tidigare svar. 

För att åstadkomma det bör mindre kontroversiella och simpla påståenden inleda enkäten, eller 

blandas upp ordentligt med övriga påståenden, med anledningen att inget mönster ska kunna 

skönjas. Se vidare beskrivning och redogörelse för enkätens påståenden under rubriken 5.2.1 

Enkätens utformning och relevans.  

Något som också beaktades i framtagandet av enkäten var att studenterna skulle vara tvungna att 

besvara den i olika grupperingar och vid olika tidpunkter, men med den gemensamma 

förutsättningen att de fick ta den tid de behövde för att besvara enkäten. Det här var något som kan 

ha påverkat resultaten. Eftersom det är svårt att säkerställa huruvida studenterna kan ha hunnit 

samtala om enkätens fråga mellan grupperna, och hur det i så fall kan ha påverkat deras svar. 

4.2. Urval 
Genom enkätundersökningen avser jag att inhämta kvantitativ data i en stickprovsundersökning. 

För min studie innebär det att jag avgränsar datainsamlingen till några grupper, baserat på ett väl 

avvägt val. Empirin som insamlas från dessa grupper utgör underlaget för min analys. Alltså har jag 

inte avsett att ringa in alla studenter på lärarutbildningen, därav benämningen 

stickprovsundersökning (Denscombe, 2004).  
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Avsikten med detta är att analysera ett generaliserat resultat utifrån den tidigare forskning, samt det 

sociokulturella perspektivet och konnektivism som presenterats tidigare. Ett representativt urval och 

en överförbarhet är nödvändiga för en sådan analys (Denscombe, 2004, s. 174, 182). Detta urval 

innebär att enkäten riktar sig till de lärarstudenter som påbörjade studierna under höstterminen 2011 

och har läst tre terminer på lärarutbildningen. Påståendena i enkäten efterlyser endast svar från 

innehåll i UVK-1. Denscombe (2004) nämner att generaliseringar möjliggör uttalanden från 

forskaren som sträcker sig utanför vad den empiriska datan visar. Det är viktigt för att jag ska kunna 

göra en analys utifrån det resultat jag får genom enkätundersökningen. I en sådan analys, i en så 

pass småskalig studie krävs det att jag som forskare får utrymme att göra generaliseringar och föra 

resonemang kring resultatet för att kunna dra några slutsatser. 

För att pröva min hypotes och syftesfråga har jag förutom avgränsningarna ovan valt att segmentera 

de olika ingångarna på den nya lärarutbildningen. Vilket innebär att resultaten kommer att redovisas 

i segmenten UV2007, UV2008 och UV2009. På grund av felaktig information gällande studenterna 

som läst UV2011 kommer den gruppen att exkluderas från min studie. Detta bör tydliggöras här av 

anledningen att kursplanerna för de olika ingångarna skiljer sig åt i vissa avseenden, som nämns 

tidigare under rubriken 3.3 Kursplaner för Utbildningsvetenskap på Högskolan i Halmstad, och för 

att det kommer att spela roll i redovisningen av resultatet och framförallt i en jämförande analys 

mellan de olika inriktningarna. 

 
Urvalet är dessutom av klusterart. Vilket innebär att de respondenter som deltar representerar den 

nya lärarutbildningens helhet på HH. Detta innebär jag först har gjort ett urval av alla de som läser 

lärarutbildningen till att omfatta de som går den nya lärarutbildningen. Ett ytterligare steg i 

urvalsprocessen är att de studenter som fram till höstterminen 2012 läst den nya lärarutbildningen är 

de som deltagit. Efter det är urvalet segmenterat i de olika inriktningarna för den nya 

lärarutbildningen (Eliasson, 2006). 

4.3. Enkätens utformning och relevans 
Avsikten med det här avsnittet är att redogöra för hur ordningsföljden är upplagd i min enkät. Varje 

påstående visas upp tillsammans med en motivering utefter de principer som räknades upp i slutet i 

avsnittet under rubriken 5.1 Design. Jag tar i utformningen hänsyn till att inleda med enklare 

påståenden för att sedan blanda med olika typer av inriktningar på påståendena. Detta på grund av 

att jag inte vill att något mönster ska kunna skönjas av respondenten, och för att minimera risken att 

svaren dessa ger diskrimineras. 
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De påståenden som respondenterna ställdes inför i min studie är slutna påståenden med 

svarsalternativ. Svarsalternativen till påståendena är enligt Likert-skalan. Alltså hade varje 

påstående en skala som sträcker sig mellan punkterna Instämmer inte alls och Instämmer helt 

(Ejlertsson, 2005).  

 

1. Vilken ingång i Utbildningsvetenskap (UVK-1) har du?  

Den här frågan är relaterad till undersökningsgrupperna som nämns under rubriken 5.3 Urval. 

Eftersom de olika ingångarna på den nya lärarutbildningen läser efter olika kursplaner i UVK-1 

krävs det en segmentering i min enkät för att kunna göra en träffsäker analys av lärarstudenternas 

erfarenheter.  

2. Att öppna program, spara filer och sortera dessa på datorn är inslag som funnits med i UVK-1. 

Som en del av digital kompetens (Erstads, 2005) ser jag det som legitimt för min studie att 

undersöka dessa inslags eventuella existens i lärarutbildningen på HH. Det är grundläggande 

färdigheter som avses, som även regeringen tar upp saknas i En hållbar lärarutbildning 

(Regeringen, 2009). Ur metodologisk synpunkt är påståendet av sådan art att det inte bör föreligga 

några svårigheter för respondenten att ta ställning utan att vara ledande eller väcka anstöt 

(Denscombe, 2009). 

3. Under UVK-1 har vi blivit utbildade i grunderna för ordbehandlings- och kalkylprogram. 

Detta påståendes resultat kommer att analyseras med hjälp av undersökningen HH utförde 2008. 

Dessutom ställs det i relation till Erstads (2005) definition av digital kompetens, där skapande, 

organisation och klassifikation ingår. Rimligheten att påståendet ska uppfattas som obegripligt 

beräknas som låg. Påståendet torde i allra högsta grad vara relevant för lärarstudenternas arbete 

under utbildningen och något de kan tänkas ta ställning till (Denscombe, 2009). 

4. I UVK-1 fick vi utbildning i att lagra och organisera filer på nätet.  

Erstad (2005) lyfter fram vikten att kunna sortera och lagra olika typer av information. Ett aktuellt 

och effektivt exempel på det här är nätbaserade lagringstjänster, som blir ett alltmer populärt 

verktyg. Även Europaparlamentet (2006) fastslår att effektiv lagring är ett viktigt inslag av digital 

kompetens. Från lärarutbildningens håll vore det inte lämpligt att utgå från att respondenten har 

kännedom om olika nätbaserade lagringstjänster. Frågan blir således intressant för lärarutbildningen 
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och min studies sökande efter inslag av digital kompetens. Påståendet är utarbetat och anpassat för 

att ett ställningstagande ska vara möjligt. 

5. I UVK-1 ingick att få lära sig att använda digitala verktyg för att göra ljud-, bild- eller 

filmproduktioner.  

Som en fråga redan undersökt i Datorvana (HH, 2008) fanns den intressant att inkludera i studien av 

den nya lärarutbildningen. Vidare är det ytterligare en aspekt av definitionen av digital kompetens 

Erstad (2010) framför. Frågan i sig uppfyller flera av de för enkätundersökningar relevanta 

principer som läggs fram av Denscombe (2009), bland annat är risken för svar som: vet ej 

minimerad. 

6. I UVK-1 har förekommit att vi har fått skapa digitala presentationer (t.ex. Powerpoint). 

Ett liknande påstående ställdes i undersökningen som HH (2006) utförde. Påståendets i min studie 

legitimeras dels av att undersöka om det föreligger någon skillnad mellan den nya och tidigare 

lärarutbildningen på HH, och dels av att tillgången till kommunikativa och kreativa verktyg ökar 

(Perez Tornero, 2008). Risken för att påståendet skulle missförstås bedöms som minimal när det är 

utformat och efterfrågar ett så enkelt svar (Denscombe, 2009). 

7. UVK-1 har förberett mig och gjort mig trygg i att använda projektor. 

Detta påstående är kopplat till påståendena som rör media produktioner och digitala presentationer. 

Det krävs ofta ett hjälpmedel för att förstärka och presentera de olika produktionerna. Påståendet i 

sig är lättbegripligt och bedöms som fullt möjligt att ta ställning till. Som en del av Unescos (2011) 

definition av digital kompetens, där tekniska färdigheter tas upp, ser jag denna fråga som viktig för 

lärarutbildningen. 

8. I min utbildning i UVK-1 har jag givits möjligheten att utveckla min förmåga att samarbeta i 

nätverk på Internet.  

Både litteraturen kring digital kompetens (Erstad, 2010) och konnektivism (Siemens, 2005) lyfter 

fram vikten av att utveckla en förmåga att samarbeta och navigera i nätverk på Internet. Blikstad-

Balas (2012) beskriver även att skolan generellt har varit långsam med att anpassa sig till 

ungdomars aktivitet på nätet. Perez Tornero (2008) betonar vikten av Internet och nätverk för att 

verka för kulturell mångfald och ny kollektiv förståelse. Påståendet är enbart riktat till vad 

lärarutbildningen på HH erbjuder, och inte om förmågan att samarbeta i nätverk har utvecklas i 
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andra sammanhang. På så vis ökar påståendets reliabilitet (Denscombe, 2009). Siemens (2005) 

trycker på att individens kunskap och erfarenheter stärks genom olika nätverk, vilket gör påståendet 

i högsta grad relevant ur ett konnektivistiskt perspektiv. Starkley (2012) skriver att lärare som är 

digitalt kompetenta uppmuntrar till ett konnektivistiskt perspektiv på lärande. Genom detta 

motiveras påståendets existens i detta examensarbetes enkät. 

9. Under UVK-1 har jag fått arbeta med olika källors pålitlighet på nätet.  

Perez Tornero (2008) betonar hur IKT har ökat vår mediekonsumtion. Ett kritiskt förhållningssätt 

blir allt mer viktigt när man ger sig i kast med att söka information på Internet. Samt att ett sådant 

förhållningssätt leder till att man har möjligheten att utnyttja IKT för att fatta sundare och mer 

lämpliga beslut kring sitt liv. Erstad (2010) framhåller också källkritik som något viktigt för en 

digitalt kompetent person. Siemens (2005) betonar vikten av att effektivt kunna bedöma 

reliabiliteten av olika källor, då man lagrar kunskap och inforamtion utom sig själv i olika nätverk. 

Påståendet bedöms på förhand begripligt på grund av att begreppet källkritik är välbekant och med 

lätthet kan överföras från traditionell källkritik till densamma som avser Internetbaserad 

information. Unesco (2011) tar också upp betydelsen av att med träffsäkerhet kunna identifiera 

information på Internet.  

10. Mobiltelefoner som verktyg för lärande inkluderades i UVK-1. 

Rapporten Svenskarna och Internet (Findahl, 2012) tar upp det lavinartade genomslaget vi ser av 

smarta telefoner och Internet användning via mobiltelefoner. Samtliga påståenden kring Internet 

användande kan således kopplas till detta påstående. Bedömningen av svårighetsgraden att ta 

ställning till detta påstående är att den är låg (Denscombe, 2009). 

4.4. Etiska aspekter 
Arbetet med de etiska aspekterna av det här examensarbetet sattes igång före både 

enkätundersökning och den kontakt med personal på lärarutbildningen, som krävdes för att hitta 

rätt. Arbetet började med att jag förde samtal med representanter från lärarutbildningen om min 

hypotes och vad jag ämnade undersöka. Vid denna kontakt bad jag som student inte om tillåtelse att 

göra min studie, och ombads heller inte av representanterna från lärarutbildningen att avstå. I 

efterhand drar jag slutsatsen att en tydligt formulerat avsiktsförklaring kunde varit på sin plats. 

 
När det gäller struktur tar jag med mig att praktiska tips som att syfte och avsändare bör vara tydligt 

i en enkät, enligt Denscombe (2009). Dessutom bör det etiska perspektivet beaktas genom att man 
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understryker att enkäten besvaras på frivillig basis och att respondenterna förbli anonyma 

(Denscombe, 2009, s. 195). 

På grund av att informanterna var anonyma minskar risken avsevärt för att deras integritet skulle 

kunna hotas på något sätt, vilket också var viktig information som delgavs studenterna. Samt att jag 

berättade om att jag var den enda som skulle ha full tillgång till datan och att den skulle redovisas i 

mitt examensarbete. 

Det är nödvändigt för forskningen att informanterna deltar frivilligt, i form av att ge ett informerat 

samtycke (Denscombe, 2009, s. 197). För min studie innebar detta att studenterna fick information 

om mitt examensarbete, och varför just de var ombedda att deltaga. Varpå de ställdes inför det 

frivilliga valet att deltaga. På grund av att studenterna var utspridda i flera kurser, och dessutom var 

blandade i några kurser, med studenter från den gamla lärarutbildningen valde jag att endast 

kontakta de ansvariga lärarna för de olika kurserna med hjälp av expeditionen på lärarutbildningen. 

Det informerade samtycket var alltså något studenterna ställdes inför när jag var på plats och hade 

delgivit studenterna information.  

Från Vetenskapsrådet (2002) hämtade jag principen att: ”De som medverkar i en undersökning skall 

ha rätt att självständigt bestämma, om hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna 

avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för dem.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 

10). Denna princip var viktig eftersom studenterna besvarade min enkät under olika tider och under 

olika datum. Vilket kunde innebära att informanten till exempel inte ville stanna och besvara en 

enkät på fredag eftermiddag. Vetenskapsrådet (2002) är tydliga med att informanten då inte får 

erfara påtryckningar om att fullfölja enkätundersökningen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 10). 

4.5. Genomförande 

Enkätdistributionen försiggick under vecka 48, 2012. För att lokalisera de studenterna som var 

aktuella för min studie tog jag hjälp av expeditionen på lärarutbildningen. Varpå jag fick ett schema 

som jag kunde utgå från i min distribution. Detta föregicks av att jag under några veckor tidigare 

hade försökt nå de involverade lärarna för de kurser studenterna läste. Jag fick dock bara gensvar 

från ett fåtal av dessa lärare. Vilket ledde till att informationen kring mitt examensarbete och min 

enkät fick ske på plats i flertalet klasser.  

Jag var noga med att informera på samma sätt under varje tillfälle, eftersom jag inte ville ge 

respondenterna extra information som kunde utnyttjas i ställningstagandet till enkätens påstående. 
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Studenterna som skulle besvara min enkät delgavs information om att enkäten var frivillig och 

anonym att besvara. Samt att just de var utvalda på grund av att de hade läst någon av ingångarna i 

UVK-1, och går den nya lärarutbildningen. Samtliga grupper som besöktes för distributionen av 

enkäten fick också frågan om någon student i gruppen inte läste den nya lärarutbildningen, för att 

kunna utesluta studenter från den gamla lärarutbildningen. Resten av informationen som delgavs 

respondenterna står i enkätbladet (se bilaga 1.). 

I de flesta klasser jag var ute i fyllde studenterna i enkäten direkt efter min introduktion under cirka 

5 minuter. Men i klasserna Eng och Idh fick studenterna tid till att fylla i enkäten efter lektionens 

slut. Vid de två tillfällena fick studenterna alltså informationen vid lektionens start, och fyllde sedan 

i enkäten efter lektionens slut. Även vid dessa tillfällen tog det ungefär 5 minuter för samtliga att 

fylla i enkäten. Studenterna fick ingen tidsbegränsning, varken från mig eller från de lärare som höll 

i de besökta lektionerna. 

4.6. Databehandling 

För att underlätta läsningen av examensarbetet och dess analys ytterligare har jag valt att använda 

kurskoder i resultatet och analysen. De tre ingångarna som läste efter samma kursplan: UVK 1 för 

grundlärare Åk F-3 och 4-6: Den professionella läraren, UVK 1 för ämneslärare Åk 7-9: Den 

professionella läraren, UVK 1 för ämneslärare gymnasieskolan: Den professionella läraren, bildar 

populationen UV2007-9.  

För att göra statistiska analyser har jag använt datorprogrammet SPSS som hjälpmedel. Där har jag 

skapat överskådliga tabulationer genom att mata in datan från studien, och jag har gjort 

reliabilitetstest i form av Chronbachs alpha (mer om det i kapitlet 5.2 Validitet och realibilitet). I 

och med detta har också medelvärdet på varje påstående beräknats i SPSS. 

4.7. Analys av data 

För en effektiv och begriplig översikt över mina resultat kommer analysen att genomföras i 

kategorier. Dessa kategorier innebär att frågorna 2-10 kommer att ingå i grupper om tre påståenden, 

alltså tre påståenden i tre grupper. Varje grupp av påståenden har ett tema med anknytning till 

digital kompetens. Påståendena 2, 3 och fyra bildar temat Grundläggande färdigheter. Påstående 

nummer 5, 6 och 7 utgör temat Presentation och skapande. Det tredje temat Nätverk och mer 

avancerade kompetenser innehåller följaktligen påståendena 8, 9 och 10.  
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Den första frågan i enkäten är till för att segmentera studenterna i de olika ingångar de har haft i 

UVK-1. Detta är för att analysen ska bli så träffsäker som möjligt (Denscombe, 2009). Avsikten är 

att undersöka lärarstudenternas erfarenheter av IKT i UVK-1, men också att försöka mäta om det 

föreligger några skillnader i de erfarenheterna mellan de studenter som har läst de olika 

inriktningarna på UVK-1. Detta som en del av huvudsyftet att undersöka:  

• I vilken grad har undervisningen i Utbildningsvetenskap-1 (UVK-1) bidragit till att utveckla 

lärarstudenternas digitala kompetens? 

Segmenteringen äger rum genom att respondenterna svarar genom att välja det alternativ som 

passar in på dem: grundlärare Åk F-3 och 4-6 (UV2008), ämneslärare för Åk 7-9 (UV2007) samt 

ämneslärare för gymnasieskolan (UV2009). 

4.8. Svarsfrekvens och bortfall 

Totalt besvarade 75 studenter min enkät, av 98 registrerade, varav 14 stycken hade läst UV2007 

(n=23), 45 stycken UV2008 (n=54), 16 stycken UV2009 (n=21). 

Inriktning UV2007 UV2008 UV2009 

Respondenter 14 45 16 

Antal registrerade 

per inriktning 

23 54  21 

Bortfall 9  9 5 

 

4.9. Validitet och reliabilitet 

För att ge min enkät reliabilitet följer här därför en redogörelse för uppkomsten av de olika 

påståendena i min studie. Redogörelsen och mina kritiska överväganden inför enkäten ska 

emellertid även leda till examensarbetets slutliga grad av validitet (Befring, 1994, s. 61).  

Det är för arbetet essentiellt att svarsfrekvensen på påståendena är på en acceptabel nivå för att 

kunna bearbetas på ett meningsfullt sätt. (Ejvegård, 2009). Vilket har fått mig att arbeta om 
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påståendena och mina forskningsfrågor flertalet gånger, och dessutom utesluta en inriktning som 

jag har varit inne på tidigare. 

Viktigt att tänka på är att en strävan mot att samtliga påståenden formuleras så att informanterna tar 

ställning i någon riktning. Det ställer kravet på mig som enkätdistributör att ställa informanterna 

inför påståenden de förväntas kunna ta ställning till samt att möjligheterna till att inte ta ställning 

elimineras. Alla dessa parametrar är viktiga för studiens reliabilitet (Befring, 1994). Enkäten är 

således upplagd på ett sätt som ska möjliggöra den kvantitativa statistiska analysen. Upplägget är 

sådant att jag kommer att söka efter intern överensstämmelse i mitt resultat utifrån de variabler, 

kluster och analysenheter som ingår (Denscombe, 2009, s. 325).  

För att finna svar på den frågeställning som är grunden till examensarbetet föll valet på att göra 

mätningar av erfarenheter i form av en Likert-skala. I en sådan skala ställs informanterna inför 

påståenden som de uttrycker någon grad av instämmande eller avståndstagande gentemot. Det var 

viktigt att påståendena formulerades på ett kort men informativt sätt. Dessutom var det viktigt att 

beakta informanternas bakgrund, när det gäller terminologi och förförståelse. Detta har som syfte att 

leda fram till att utvinna kvantitativa data på ordinalskalenivå (Denscombe, 2009). Denna typ av 

kvantitativ data lämpar sig enligt Denscombe (2009) bra för att göra de statistiska analyser jag har 

avsett: frekvensanalys, medelvärdesberäkning och Cronbach’s alfa. 

Cronbachs alfa beräknades, med hjälp av SPSS, till 0,948. Detta reliabilitetstest utfördes på 

påståendena 2-10. Alltså de påståenden som hade en Likert-skala. Den siffran på testet vittnar om 

en hög grad av reliabilitet i enkäten som mätinstrument (se bilaga 2). Ejlertsson (2005) förklarar att 

man ska sträva efter utslag på runt 0,7 och uppåt för god reliabilitet. Anledningen till att jag valde 

att göra den här typen av test är att den alfakoefficient som testet frambringar är ett mått på hur 

uppgifterna i mitt mätinstrument korrelerar med varandra. Det här är av vikt när jag senare i 

analysen ska försöka förklara varför resultatet ser ut som det gör (Ejlertsson, 2005). 

5. Resultat 
Nu när vi har kommit fram till resultatdelen är det lämpligt att rekapitulera examensarbetets syfte, 

frågeställning och hypotes. Min hypotetiskt-deduktiva ansats var att genomtänkta och genomgående 

inslag av digital kompetens saknas på lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Utifrån det 

formulerades frågan: I vilken grad har undervisningen i Utbildningsvetenskap-1 (UVK-1) bidragit 

till att utveckla lärarstudenternas digitala kompetens? 
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Ovanstående fråga ligger till grund för det resultat som redovisas under denna rubrik och som sedan 

avses analyseras i förhållande till samtida vetenskapsteoretiska modeller: konnektivism, det 

sociokulturella perspektivet på lärande samt digital kompetens. 

 
Resultatet för min enkätstudie kommer här att redovisas i form av tabuleringar innehållande 

frekvenser på varje påstående, samt en redogörelse för varje påståendes medelvärde, samt 

medelvärdet från varje inriktning inom varje påstående. Resultatet kommer att utgå från de olika 

ingångarna lärarstudenterna har haft. Alltså kommer tabeller för UV2007, UV2008 samt UV2009 

att presenteras. Resultatet för UV2011 kommer också att inkluderas i tabulationerna, men är alltså 

ingenting som beaktas i resultat och analys. Medelvärdet är baserat på att varje svarsalternativ är 

värderat från 1-4. Där Instämmer inte alls motsvarar 1, Instämmer delvis inte 2, Instämmer till viss 

del 3 och Instämmer helt 4. Det betyder till exempel att informanternas svar skulle kunna generera 

ett medelvärde på 1,60. Vilket skulle motsvara ett resultat där studenterna väger mellan Instämmer 

inte alls och Instämmer delvis inte. 

Påståendena är också kategoriserade i kluster som har anknytning till studiens frågeställning. Dessa 

kluster innehåller tre frågor var. Fråga 2-3 ingår i Grundläggande färdigheter, fråga 5-7 ingår i 

Presentation och skapande och frågorna 8-10 i Nätverk och mer avancerade kompetenser. 

Det första ställningstagandet studenterna ställdes inför var inte ett påstående, utan en fråga. Den 

redovisas utanför ovan nämnda kluster. 

1. Vilken ingång i Utbildningsvetenskap (UVK-1) hade du? 

Antalet studenter som i enkäten uppgivit att de läst UVK-1 med ingången UV2007 är 14 stycken. 

Resultatet visar att det är 45 stycken, av de totalt 96 svarande, som angivit att de hade ingången 

UV2008. 16 stycken av respondenterna hade ingången UV2009.. Som nämnts tidigare exkluderades 

UV2011 ur studien på grund av felaktig information. 



 33 

 

Diagram 1. 1. Vilken ingång i Utbildningsvetenskap (UVK-1) hade du (n=75)? 

 

5.1. Grundläggande färdigheter 
I detta avsnitt behandlas lärarstudenternas erfarenheter av möten med utbildning av grundläggande 

färdigheter inom ramen för digital kompetens och IKT. Att sortera och spara filer, öppna program 

samt ordbehandlings- och kalkylprogram är de färdigheter som behandlas.  

2. Att öppna program, spara filer och sortera dessa på datorn är inslag som funnits med i 

UVK-1. 

Av de totalt 75 svarande studenterna uppgav 29 studenter alternativet Instämmer inte alls. Om man 

räknar ihop alla studenter som svarat Instämmer till viss del inte, uppgår siffran till 17. När det 

kommer till studenterna som Instämmer till viss del, summeras antalet till 26. Det är 3 av 

studenterna som uppgav att de Instämmer helt med påståendet. Påståendets totala medelvärde är 

2,04 (se bilaga 3). Alltså motsvarar medelvärdet alternativet Instämmer till viss del inte på skalan. 

När det kommer till de olika inriktningarna så ser medelvärdet ut enligt följande: UV2007 1,36, 

UV2008 2,40, UV2009 1,63 (se bilaga 3). 
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Diagram 2. 2. Att öppna program, spara filer och sortera dessa på datorn är inslag som funnits med 

i UVK-1 (n=75). 

3. Under UVK-1 har vi blivit utbildade i grunderna för ordbehandlings- och kalkylprogram 

Det var 53 stycken av de totalt 75 respondenterna som valde Instämmer inte alls. Alternativet 

Instämmer till viss del inte genererade sammanlagt 18 svar från de olika ingångarna. De båda 

alternativen Instämmer till viss del och Instämmer helt fick 3 respektive 1 markeringar från 

studenterna. Medelvärdet för detta påstående är 1,36 (se bilaga 3). Vilket motsvarar alternativet 

Instämmer inte alls. När det kommer till de olika inriktningarna så ser medelvärdet ut enligt 

följande: UV2007 1,07, UV2008 1,56, UV2009 1,06 (se bilaga 3). 
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Diagram 3. 3. Under UVK-1 har vi blivit utbildade i grunderna för ordbehandlings- och 

kalkylprogram (n=75). 

4. I UVK-1 fick vi utbildning i att lagra och organisera filer på nätet. 

Det var sammanlagt 45 studenter från de olika ingångarna som svarade: Instämmer inte alls. 17 

respektive 12 studenter uppgav Instämmer till viss del inte och Instämmer till viss del. Alternativet 

Instämmer helt gav utfallet 1 student. Detta påstående ger medelvärdet 1.59 (se bilaga 3), som 

motsvarar Instämmer inte alls. När det kommer till de olika inriktningarna så ser medelvärdet ut 

enligt följande: UV2007 1,07, UV2008 1,89, UV2009 1,19 (se bilaga 3). 
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Diagram 4. 4. I UVK-1 fick vi utbildning i att lagra och organisera filer på nätet (n=75). 

Sammanfattningsvis anger studenterna, inom kategorin 5.1 Grundläggande färdigheter, att 

förekomsten av grundläggande utbildning i hantering av program och filer lyser med sin frånvaro. 

Förutom i påstående nummer 2, genererar påståendena i denna kategori låga medelvärden. 

 

5.2. Presentation och skapande 
 

5. I UVK-1 ingick att lära sig att använda digitala verktyg för att göra ljud, bild- eller 

filmproduktioner. 

Sammanlagt svarade 52 studenter att de Instämmer inte alls med påståendet. De båda alternativen 

Instämmer till viss del inte och Instämmer till viss del ger utslagen 10 respektive 9. Det är 4 av de 

totalt 75 studenterna som Instämmer helt med att ha fått lära sig att använda digitala verktyg för att 

göra ljud, bild- eller filmproduktioner. Påståendet nummer 5 ger ett medelvärde på 1,53 (se bilaga 

3). Detta innebär att medelvärdet ligger på alternativet Instämmer inte alls. När det kommer till de 
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olika inriktningarna så ser medelvärdet ut enligt följande: UV2007 1,00, UV2008 1,76, UV2009 

1,38 (se bilaga 3). 

 

 
Diagram 5. 5 I UVK-1 ingick att lära sig att använda digitala verktyg för att göra ljud, bild- eller 

filmproduktioner (n=75). 

 

6. I UVK-1 har förekommit att vi har fått skapa digitala presentationer (t.ex. Powerpoint). 

Det är totalt 13 studenter från de olika ingångarna som uppger alternativet Instämmer inte alls. 

Antalet studenter som svarar att man Instämmer till viss del inte med påståendet är 9 stycken. 

Alternativet Instämmer till viss del ger 19 respondenter. Alternativet längst till höger på skalan, 

Instämmer helt, genererade sammanlagt 34 svar. Medelvärdet för påstående 6 är 2,99 (se bilaga 3), 

som är lika med alternativet Instämmer till viss del. När det kommer till de olika inriktningarna så 

ser medelvärdet ut enligt följande: UV2007 2,21, UV2008 3,44, UV2009 2,38 (se bilaga 3). 
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Diagram 6. 6. I UVK-1 har förekommit att vi har fått skapa digitala presentationer (t.ex. 

Powerpoint) (n=75). 

 

7. UVK-1 har förberett mig och gjort mig trygg i att använda projektor. 

Det är 48 studenter, av de totalt 75 svarande, som uppger alternativet Instämmer inte alls. 

Instämmer till viss del inte är det 16 studenter som svarar. Frekvensen för alternativen Instämmer 

till viss del och Instämmer helt är 8, respektive 3. Påstående 7 ger medelvärdet 1,55 (se bilaga 3) 

och är att likställa med alternativet Instämmer till viss del inte på skalan. När det kommer till de 

olika inriktningarna så ser medelvärdet ut enligt följande: UV2007 1,36, UV2008 1,78, UV2009 

1,06 (se bilaga 3). 
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Diagram 7. 7. UVK-1 har förberett mig och gjort mig trygg i att använda projektor (n=75). 

 

För att sammanfatta kategorin 5.2 Presentation och skapande kan man konstatera att medelvärdet 

för påstående 6 är studiens högsta. Samtidigt som medelvärdet för påstående 5 är bland de lägsta.  

 

5.3. Nätverk och mer avancerade kompetenser 
 

8. I min utbildning i UVK-1 har jag givits möjligheten att utveckla min förmåga att 

samarbeta i nätverk på Internet. 

Det totala antalet respondenter som valt alternativet Instämmer inte alls på påstående 8 är 33 

stycken. Det är samma antal svarande (17) som valt alternativen Instämmer till viss del inte och 

Instämmer till viss del. 8 studenter sammanlagt uppger att man Instämmer helt med påståendet. Det 

totala antalet svar på påstående 8 resulterar i ett medelvärde på 2,00 (se bilaga 3). Detta motsvarar 

alternativet Instämmer inte alls. När det kommer till de olika inriktningarna så ser medelvärdet ut 

enligt följande: UV2007 1,00, UV2008 2,47, UV2009 1,56 (se bilaga 3). 
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Diagram 8. 8. I min utbildning i UVK-1 har jag givits möjligheten att utveckla min förmåga att 

samarbeta i nätverk på Internet (n=75). 

 

9. Under UVK-1 har jag fått arbeta med olika källors pålitlighet på nätet. 

I figur 9 kan vi se att svaren är jämnt sprida över de tre första alternativen. Det är 23 stycken som 

uppger att man Instämmer inte alls med påståendet. 20 stycken svarar att man Instämmer till viss 

del inte, och 22 studenter anger att man Instämmer till viss del. Det sista alternativet, Instämmer 

helt, ger 10 stycken respondenter. Medelvärdet för påstående 9 beräknas till 2,25 (se bilaga 3) och 

kan omskrivas till alternativet Instämmer inte alls. När det kommer till de olika inriktningarna så 

ser medelvärdet ut enligt följande: UV2007 2,57, UV2008 2,16, UV2009 2,25 (se bilaga 3). 
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Diagram 9. 9. Under UVK-1 har jag fått arbeta med olika källors pålitlighet på nätet (n=75). 

 

10. Mobiltelefoner som verktyg för lärande inkluderades i UVK-1. 

En övervägande andel studenter, 60 av 75, svarar att man Instämmer inte alls med påståendet. 

Alternativen Instämmer till viss del inte och Instämmer till viss del ger 12 respektive 6 

respondenter. Det är inga studenter som uppger att man Instämmer helt med påståendet. Resultatet 

för en uträkning av medelvärdet för detta påstående blir Instämmer till viss del inte, med en siffra på 

1,32 (se bilaga 3). När det kommer till de olika inriktningarna så ser medelvärdet ut enligt följande: 

UV2007 1,36, UV2008 2,40, UV2009 1,63 (se bilaga 3). 
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Diagram 10. 10. Mobiltelefoner som verktyg för lärande inkluderades i UVK-1 (n=75). 

 

Sammanfattningsvis så visar resultaten för kategorin 5.3 Nätverk och mer avancerade kompetenser 

en bild av att utbildning inom arbete i nätverk, källkritik och mobiltelefoner som verktyg för 

lärande inte förekommer i någon vidare utsträckning under UVK-1. Medelvärdena för påstående 8 

och 9 är särskilt låga. 

 
5.4. Slutsats 
 
Under denna rubrik sammanfattas resultatet från de tre olika segmenten: Grundläggande 

färdigheter, Presentation och skapande samt Nätverk och mer avancerande kompetenser. 

 
Inom segmentet 5.1 Grundläggande färdigheter anger studenterna att förekomsten av 

grundläggande utbildning i hantering av program och filer lyser med sin frånvaro. Förutom i 

påstående nummer 1, genererar påståendena i denna kategori låga medelvärden. I påstående två är 

svaren lite mer spridda. I påstående 1 är det främst studenterna med inriktningen UV2008 som 

svarat att man i större utsträckning instämmer med påståendet. Vilket skiljer sig en del från de andra 
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två inriktningarna i studien. Detta är ett mönster som går igen i de två andra påståendena också om 

man tittar på skillnader mellan inriktningarna, om än inte lika markant som i påstående 1. 

 
 
Vid en sammanfattning av segmentet 5.2 Presentation och skapande kan man konstatera att 

medelvärdet för påstående 6 är studiens högsta. Vilket pekar på att studenterna har mött verktyg för 

att skapa presentationer i sin utbildning i UVK-1. Samtidigt som medelvärdet för påstående 5 är 

bland de lägsta. Med andra ord instämmer studenterna i hög grad inte med påståendet att man har 

fått möta digitala verktyg för ljud, film eller bildredigering. När det gäller påstående 5 är 

medelvärdet för UV2007 särskilt lågt på 1,00. Studiens högsta medelvärde hittar vi i resultaten från 

påstående 6 (2,99). Medelvärdet för inriktningen UV2008 är särskilt högt i påstående 6 (3,44). 

Gällande påstående 7 så genererar resultatet från UV2009 ett ganska lågt medelvärde på 1,06. 

 
 
Resultaten för 5.3 Nätverk och mer avancerade kompetenser visar en bild av att innehållet inom 

UVK-1 inte har rymt nätverk, källkritik och mobiltelefoner som verktyg för lärande. De olika 

inriktningarnas medelvärde skiljer sig ganska kraftigt åt i påstående 8, där UV2007 endast har 1,00 

medan UV2008 har 2,47. I påstående 9 är svaren mer jämnt fördelade och några större skillnader 

beträffande medelvärdet är svåra att utläsa. Resultaten från påstående 10 ger oss däremot mer 

spridda svar från de olika inriktningarna. Där den största skillnaden är mellan UV2007 (1,36) och 

UV2008 (2.40). 

 
Resultaten pekar på att de IKT-inslag som efterfrågats i studien i hög grad lyser med sin frånvaro i 

UVK-1. Det man kan ana är att det finns inslag av presentation och skapande, men ont om inslag 

med inriktning på mediekonsumtion som källkritik och bruk av nätverk. Inslag som är kopplade till 

mobilt lärande saknades också, enligt studenterna. Utifrån de ställda frågorna, examensarbetets 

inriktning och hypotes kan man säga att UVK-1 i låg grad innehåller genomtänkta och 

genomgående inslag av IKT och digital kompetens.  

 

Ett genomgående mönster för studien är att så gott som samtliga påståenden ger högre medelvärden 

för inriktningen UV2008. Det skulle kunna visa på att det är en inriktning där digital kompetens har 

kommit upp i större utsträckning. Samtidigt är det studiens största grupp, vilket möjligen också kan 

spela in på resultatet. 
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6. Analys 
I detta avsnitt gör jag analyser utifrån de slutsatser som gjorts i resultatdelen där studiens resultat 

redovisas i svarsfrekvens per inriktning per påstående, samt medelvärde per inriktning och 

påstående.  

Slutsatserna kommer att analyseras utifrån den teori och forskning jag har fördjupat mig i, samt 

relateras till kursplanerna för UVK-1 på den nya lärarutbildningen. Empirin kommer alltså att 

analyseras utifrån digital kompetens, konnektivism, det sociokulturella perspektivet på lärande och 

slutligen knytas ihop i en hypotesprovning enligt den hypotetiskt deduktiva metoden. 

6.1. Grundläggande färdigheter 

När det kommer till att tillhandahålla utbildning i UVK-1 som ger lärarstudenter en garanterad 

grundnivå att hantera grundläggande färdigheter som ordbehandlings- och kalkylprogram, öppna 

program och spara och sortera filer lämnar UVK-1 en del att önska. Trots att de båda UVK-1-

kursplanerna är de enda av de hittills publicerade kursplanerna i UVK som innehåller IKT-

relaterade mål, är det en stor andel studenter som inte känner igen sig i påståendena. Att empirin 

visar på det här går emot grundläggande delar av Erstads (2005) syn på digital kompetens. Enligt 

Erstad (2005) är det av stor betydelse att kunna klassificera och organisera information. 

Grundläggande förmågor som att kunna ladda ner filer och öppna program inryms också i digital 

kompetens (Erstad, 2005). 

Utifrån Erstads (2005) definition av digital kompetens där förmågan att producera texter inryms är 

det av yttersta vikt för den digitala kompetensen att lärarstudenter kan förväntas hantera de 

grundläggande färdigheterna. Att det då är hela 53 av 75 respondenter som inte alls instämmer med 

att ha blivit utbildade i grunderna för ordbehandlings- och kalkylprogram vittnar om ett möjligt 

tillkortakommande om man ser till min forskningsfråga. Min studie tar dock inte hänsyn till vad 

som kan ha skett i anknytning till kurserna, alltså sådant som kan hamna utanför lärandemålen. En 

annan osäker variabel i sammanhanget är frågans utformning. Studenterna skulle kunna ha fått 

utbildning i endast ett av de två program som efterfrågas och därmed inte känt att de kunde 

instämma med påståendet. Men åter till den teoretiska kopplingen till digital kompetens kan man 

ändå skönja en problematik i att inte båda typerna av program klart ingår. Europaparlamentet 

(2006) tar upp förmågan att kunna producera, och redovisa information som en aspekt på digital 

kompetens. Lärarstudenterna verkar alltså inte efter att ha läst UVK-1 anses ha givits någon gedigen 

utbildning i det här avseendet av digital kompetens.  



 45 

Påstående 4 som påvisar att majoriteten av studenterna inte alls instämmer med att ha fått 

organisera och lagra filer på nätet visar också på att den digitala kompetensen inte beaktas 

tillräckligt under UVK-1, oavsett ingång. I ett yrke som ställer höga krav på dokumentering och 

organisering går man miste om en stor möjlighet när man inte delar, lagrar och organiserar filer på 

nätet. Att genom användning av datorer kunna lagra och utbyta information är aspekter av 

Europaparlamentets (2006) definition av digital kompetens. Även Erstad (2005) lyfter fram 

förmågan att lagra filer som en central del av digital kompetens.  

6.2. Presentation och skapande 
Påståendena som rör presentation och skapande är spännande eftersom de pekar i ganska olika 

riktningar. Påstående 5 som berör studenternas möte med skapande av digitala verktyg för skapande 

av mediaproduktioner som ljud- bild och film gav ett starkt utslag på att studenterna inte alls 

instämmer. Ett så tydligt kollektivt ställningstagande kan tolkas som att utbildningen i UVK-1 inte 

har berört den typen av skapande. Enligt Erstad (2005) är förmågan att skapa och vara kreativ med 

tekniska hjälpmedel något som ska inkluderas för att uppnå digital kompetens. Europaparlamentet 

(2006) framhåller också skapandet och produktion av information som viktigt för dess definition av 

digital kompetens. Andersson (2004) pekar på att lärarutbildare vid Högskolan i Skövde hade 

önskemål om att studenterna skulle behöva lära sig att hantera olika typer av program för skapande 

och presentation. Trots att dessa önskemål är uttryckta åtta år innan denna studie (förvisso vid ett 

annat lärosäte) erfar studenterna på lärarutbildningen vid HH inte att de fått utbildning i detta inom 

ramen för UVK-1.  

När det kommer till påståendet 6 är studenterna istället till största delen överens om att man har fått 

skapa digitala presentationer, som till exempel Powerpoint. En majoritet från båda ingångarna på 

UVK-1 svarar att de instämmer med påståendet i någon grad. Som nämns i resultatet är det 

anmärkningsvärt att resultatet uppvisar att totalt 22 studenter i någon grad inte instämmer med 

påståendet. En tänkbar förklaring till det skulle kunna vara att dessa studenter har gjort en annan 

tolkning av påståendet eller placerat sitt ställningstagande i fel ände av skalan. Utfallet av det här 

påståendet pekar på några av förmågorna i Europaparlamentets (2006) definition, att kunna redovisa 

och producera information. Empirin visar även att UVK-1 är i linje med delar av Unescos (2011), 

angående produktion av digitala medier. Möjligen kan det bero på hur studenterna har uppfattat 

påståendet. Några studenter kan möjligtvis ha tolkat påståendet som att det efterfrågas ett 

ställningstagande om huruvida de har mottagit undervisning i hanterandet av Powerpoint och andra 

verktyg för digitala presentationer, istället för om de överhuvudtaget har fått arbeta med det. 
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Det som blir intressant är att en majoritet av studenterna svarar att man inte har fått utbildning i 

användning av projektorer som gör studenterna trygga i att använda det i undervisningen. Resultatet 

ger alltså en klar bild av att det presenterande mediumet för den skapade Powerpointen inte har 

berörts under utbildningen. Unesco (2011) framhåller i sin operationalisering av begreppet digital 

kompetens att teknologisk kompetens är en aspekt. Den tekonologiska kompetensen i det här fallet 

skulle syfta på användarperspektivet (Unesco, 2011), som inte tillgodoses genom utbildningen i 

UVK-1. Förklaringen till detta skulle kunna vara att man utgår från att studenterna redan är bekanta 

med att operera en projektor, eller att det är så pass enkelt att lära sig att det inte behöver inkluderas 

som en del av den formella utbildningen.  

6.3. Nätverk och mer avancerade kompetenser 
Väljer man att titta på antalet svar på skalan som befinner sig mellan 1 och 2 blir utfallet 50 

informanter, vilket är en klar majoritet av de 75 som deltog. Bland UV2007-9-studenterna är det ett 

lågt antal respondenter som väljer alternativ 4 (Instämmer helt) som ställningstagande, enligt figur 

8. Detta borde vara en indikation på att studenter från UV2007-9 inte har stött på möjligheten att 

utveckla sin förmåga att samarbeta i nätverk på Internet. I ljuset av dessa data tolkar jag det som att 

innehållet i UVK-1, för båda ingångarna, inte har innehållit möjligheten för studenter att utveckla 

förmågan att samarbeta i nätverk på Internet. Men av studenternas tvetydiga svar att döma, att 

nätverk som högskolans egen plattform kan ha åsyftas när man placerat sitt ställningstagande i den 

mer positiva ändan. Att som student få arbeta med att navigera i sociala nätverk på Internet borde 

ingå i en strävan mot digitalt kompetenta lärare (Erstad, 2005). Utbildningen i UVK-1 lever inte 

upp till att utbilda studenter i att kommunicera via samarbetsnätverk på Internet, som en del av 

digital komptens (Europaparlamentet, 2006). I linje med Unescos (2011) aspekter på digital 

kompetens krävs det att man inkluderar arbete med deltagande i sociala nätverk. 

En liknande tvetydighet går att utläsa från figur 9. En majoritet av studenterna har ställningen att 

inte alls instämma eller delvis inte instämma. Ändå förefaller studenterna inte helt överens då en 

betydande andel ändå placerar sitt ställningstagande i den positiva ändan av skalan. Den slutsats 

man kan dra av resultatet är att majoriteten av studenterna ställer sig negativt till påståendet och att 

utbildningen i UVK-1 antingen helt har saknat arbete med källors pålitlighet, eller åtminstone varit 

ett otydligt inslag. Detta visar på att UVK-1 inte verkar för lärarstudenters informationskompetens, 

att söka, identifiera och utnyttja information på ett väl utvecklat sätt (Unesco, 2011). Enligt 

Europaparlamentet (2006) ingår det i digital kompetens att säkert och kritiskt kunna använda 

informationssamhällets teknik, vilket UVK-1 inte tillhandahåller enligt respondenterna. Att lära ut 

förmågan att utvärdera information och utfallet av informationssökning borde inkluderats i 
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utbildningen för digitalt kompetenta lärarstudenter (Erstad, 2005). Andersson (2004) beskriver hur 

lärarutbildarna vid Högskolan i Skövde efterlyser kurser i informationssökning och källkritik för 

lärarstudenter. Denna efterlysning uppkom alltså åtta år tidigare än min studie. Trots detta är inte 

informationssökning och källkritik ett tillräckligt tydligt element av UVK-1, enligt lärarstudenterna.  

Av responsen från figur 10 står det klart att mobiltelefoner som verktyg för lärande inte har varit ett 

tydligt inslag under utbildningen i UVK-1. De 2 studenter som uppger att de helt instämmer med 

påståendet kan ha missuppfattat påståendet eller lämnat sitt svar i fel ände av misstag. Den 

slutsatsen känns rimlig att dra utifrån det markanta utslag övriga studenter visar genom att inte 

instämma alls med påståendet. Samtidigt är det 9 studenter som uppger att de delvis instämmer med 

påståendet, vilket leder mig till att tro att påståendets formulering också spelar in på de få svar som 

avviker från flertalets ställningstagande. Att mobiltelefonen i samband med skola har nämnts någon 

enstaka gång kan tolkas som att det har inkluderats som ett verktyg för lärande i UVK-1. Men ett 

tydligt inslag i utbildningen har det inte varit, enligt studenternas erfarenhet. Mobiltelefoner blir i 

allt större utsträckning ett fönster ut till Internet. Unesco (2011) räknar digital kompetens som en 

livsfärdighet. Produktion och konsumtion av digital media sker därför enklare och i större 

utsträckning nu, vilket borde adresseras inom lärarutbildningen. Idag används mobiltelefoner till att 

bearbeta information och att deltaga i sociala nätverk på Internet. Vilket borde ha inkluderats för 

digitalt kompetenta lärare (Unesco, 2011).  

7. Avslutande diskussion 
Empirin pekar nästan uteslutande mot att digital kompetens inte är något som uppnås eller 

eftersträvas genom studenternas utbildning i UVK-1, trots IKT-relaterade formuleringar i 

kursmålen. Vilket skulle kunna innebära att HH ännu är bland de lärosäten som inte tillhandahåller 

en utbildning som är optimal för att förbereda studenterna för arbetsmarknaden och arbetsgivares 

anställningskrav. Det ska dock återigen poängteras att studien inte mäter huruvida studenterna har 

digital kompetens. Den mäter studenternas erfarenheter av digital kompetens och IKT i innehållet i 

UVK-1. Vilket sannolikt inte innebär alla studenter saknar digital kompetens. Som bekant mäter 

den heller inte de inslag som studenterna möter i anknytning till lärarutbildningen och utanför dess 

lärandemål. 

Detta kan kopplas till när Karlsson (2001) beskriver hur IT-användning oftast byggde på 

studenternas eget intresse och att det saknades krav från utbildningens sida. Karlsson (2001) 

uttrycker även att studenternas oro över att IKT inte lärdes ut under ordnade former, vilket också 

torde bli en konsekvens på HH av ett torftigt utbud av IKT och få möjligheter till att arbeta mot 

digital kompetens.  
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Att arbetet med källkritik är så otydligt under utbildningen i UVK-1 kan ställas mot vad Müller 

(2004) skriver om. Där studenterna på lärarutbildningen vid Malmö Högskola ägnade en del tid åt 

informationssökning, men lite åt att värdera densamma. Det något otydliga utfallet för påstående 9, 

om källors pålitlighet kan peka på att fallet även varit så under UVK-1.  

Följder av det här utfallet kan vara att studenterna som examineras riskerar att falla in i samma oro 

som det Karlsson (2001) skrev om, där studenterna oroade sig över att lärare ute på skolor utbildas i 

IT. Om inte studenterna stöter på en mer omfattande genomgående utbildning inom IKT och digital 

kompetens, lär denna oro vara en realitet och leda till ett glapp mellan yrkesverksamma lärare och 

de studenter som examineras vid HH. Skolinspektionen (2012) presenterar i och för sig uppgifter 

som pekar på att även yrkesverksamma lärare känner att de saknar kompetens och 

kompetensutveckling för pedagogiska tillämpningar av IT. En rimlig slutsats är att man missar en 

möjlighet att utbilda ett stort antal framtida lärare inom digital kompetens, om inte digital 

kompetens blir ett mer gediget inslag på lärarutbildningen på HH. 

Andersson (2004) framhåller att lärarutbildningen är i behov av en fungerande infrastruktur och en 

effektiv teknisk support. Detta är klart saker som kan förklara det nedslående resultat som 

presenterats ovan. Möjligen är avsaknaden av digital kompetens i UVK-1 alltså lika mycket en 

organisatorisk och ekonomisk fråga, som en pedagogisk.  

Som Europaparlamentet (2006) fastslår är IKT en viktig del av att förbereda elever för samhällets 

och omvärldens skiftande behov. Det bör läggas mer emfas på IKT, som en resurs för modern 

utbildning. Om man tittar på vad Skolinspektionen (2012) nämner, om att IT inte används på ett 

medvetet sätt för att främja elevers lärande, lär inte nuvarande lärarstudenter bidra till någon 

omedelbar utveckling på området. Det vill säga, om de inte möter en mer gedigen utbildning inom 

IKT och digital kompetens längre fram i utbildningen. Vilket inte verkar vara fallet om man tittar 

närmare på de kursplaner i Utbildningsvetenskap som studenterna möter efter UVK-1. Alltså UVK-

2 och UVK-3.  

Att etiska frågor, källkritik och förhållningssätt anknutet till IT inte förekommer i någon större 

utsträckning ute på skolorna är en särskilt viktig aspekt av detta. I ljuset av den data som insamlats 

och de kursplaner som presenterats finner jag en överhängande risk att lärarstudenter som 

examineras från HH inte är rustade för att utföra detta arbetet ute på skolorna. Det är åtminstone 

svårt att säkerställa en likvärdighet eller kravnivå för huruvida lärarstudenterna rustas för den här 

typen av frågor.  
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Emellertid ska det tilläggas att empirin är av varierande reliabilitet. Som jag har varit inne på 

tidigare visar responsen från ett litet antal av påståendena på osäkerhet från studenternas sida. 

Formuleringen ”...inslag som funnits med i UVK-1.” kan mycket väl ha tolkats som att det 

överhuvudtaget har varit med som en arbetsmetod, istället för att studenterna ska ha fått explicit 

utbildning i det. 

Vad gäller min teoretiska bakgrund i det här examensarbetet, förefaller det att kopplingarna mellan 

UVK-1 och konnektivismen knappast är tydliga. Enligt detta teoretiska perspektiv ska lärande äga 

rum genom interaktioner på nätet. Konnektivismen, framhåller dessutom att individen kan 

samarbeta och lagra information i nätverk på Internet. Detta blir nödvändigt i och med att 

informationsmängden ständigt ökar, i rask takt. För den som arbetar med utbildning och lärande blir 

det centralt att ha kännedom om hur konnektivismen spelar in. Det blir allt svårare att som individ 

uppleva och känna till allt. Varpå nätverk blir essentiellt för en effektiv navigering i ett växande 

informationssamhälle.  

Ur ett sociokulturellt perspektiv på IKT och digital kompetens kan man konstatera att tekniska 

artefakter, enligt studenternas erfarenheter, har en mycket liten och roll att spela under UVK-1. I 

anknytning till vad den teknologiska kompetensen Unesco (2011) inkluderar i den digitala 

kompetensen, torde artefakter vara intressant att inkludera i lärarutbildningen. När en så stor andel 

av, framförallt, den svenska befolkningen har till gång till flera olika artefakter borde det ta en 

mycket större roll inom ramen för lärares kompetens. Rent pedagogiskt vore det angeläget att 

inkludera artefakter, som vanligt förekommande teknologiska hjälpmedel. Men det vore också 

angeläget att öka förståelsen kring hur de påverkar lärande, på gott och ont. Samt att det vore klokt 

att synliggöra faror och svårigheter med att använda dessa artefakter. Min uppfattning är att 

lärarstudenter som är dåligt förberedda på detta, eller inte alls, riskerar att ha svårt för att bli 

rekryterade. 

Starkley (2012) skriver om hur frågor om teknik och IT med stor sannolikhet inte kommer att ha en 

lika stor plats i diskussionen om skolans utveckling, som något externt. Det må mycket väl vara att 

så blir fallet. Men det är en utveckling som med stor sannolikhet riskerar att vänta på sig alltför 

länge om inte medvetna och gedigna satsningar görs för att göra lärarstudenter till digitalt 

kompetenta lärare. Säljö (2005) skriver om artefakter, kulturella institutioner och praktikegenskaper 

inom ramen för det sociokulturella perspektivet. Applicerar man det på skolan kan man konstatera 

att skolan under en ganska lång tid har haft ganska fixerade artefakter och praktikegenskaper, och 

således varit en stor och trög kulturell institution. Detta leder mig till att dra slutsatsen att den 

kulturella institutionen och de praktikegenskaperna behöver luckras upp, omvärderas och 
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omdefinieras. Detta för att IKT inte ska vara något externt utan istället genomsyra både 

lärarutbildning och skolans praktik. 

För att runda av analysen ska vi återgå till den hypotes och frågeställning som ställdes initialt. 

Hypotesen ”att genomtänkta och genomgående inslag av digital kompetens saknas” kan betraktas 

som styrkt. Åtminstone är den det i hänseendet UVK-1. Empirin pekar också på ett svar på 

examensarbetets huvudsakliga frågeställning om i vilken grad UVK-1 har bidragit till att utveckla 

lärarstudenternas digitala kompetens. Även om det förekommer några tvetydigheter i resultatdelen 

är resultatet av lärarstudenternas erfarenheter tillräckligt tydligt för att kunna konstatera att UVK-1 i 

låg grad bidrar till lärarstudenters digitala kompetens. 

Därför vill jag lämna förslag på vidare forskning angående digital kompetens på lärarutbildningen: 

• Det mest uppenbara förslaget är att undersöka vilka erfarenheter dessa studenter har av 

digital kompetens efter avslutad utbildning.  

• Forskning som rör den pedagogiska kopplingen till digital kompetens vore också intressant 

för läraryrket och skolans utveckling.  

• Ett forskningsprojekt som bygger på att studenterna tillsammans med lärare på 

lärarutbildningen utvecklar kompetensen tillsammans, utanför en traditionell strikt ram, vore 

spännande och tidsenligt.  

• Klokt vore att öppna upp för forskningsprojekt där pedagoger och lärarstudenter får arbeta 

tillsammans med IT-studenter för att ta fram digitala läromedel. 

• En forskningsstudie som arbetar longitudinellt med en grupp lärarstudenter som har 1-1 (en 

dator till varje student) under hela sin lärarutbildning, för att utvärdera och jämföra med en 

grupp utan 1-1. 

8. Sammanfattning 

Ämnena digital kompetens och IKT har varit aktuella ett tag, och växer stadigt. Dess koppling till 

pedagogik och tillvaro inom utbildning har ett tag varit omdebatterat. Detta var arbetets 

utbildningsvetenskapliga utgångspunkt.  
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Syftet med min studie har varit att undersöka i vilken grad den nya lärarutbildningen genom UVK-1 

förbereder studenter för att bli digitalt kompetenta lärare. Detta gjordes med den hypotetiskt 

deduktiva ansatsen att lärarutbildningen saknar genomtänkta och genomgående inslag av digital 

kompetens. För att pröva hypotesen formulerades följande övergripande frågeställning: 

• I vilken grad har undervisningen i Utbildningsvetenskap-1 (UVK-1) bidragit till att utveckla 

lärarstudenternas digitala kompetens? 

Att avgränsa sig till UVK-1 föreföll naturligt. Eftersom jag ville ha en tillförlitlig mätbarhet av ett 

innehåll samtliga studenter stöter på under utbildningen. På grund av att den nya lärarutbildningen 

inte är så gammal utgick jag endast från innehållet i UVK-1. Inom den populationen gjordes 

ytterligare indelningar enligt följande:  

- UVK 1 för grundlärare åk F-3 och 4-6: Den professionella läraren (1-15) 15 hp (UV2007)  

- UVK 1 för ämneslärare gymnasieskolan: Den professionella läraren (1-15) 15 hp (UV2008)  

- UVK 1 för ämneslärare åk 7-9: Den professionella läraren (1-15) 15 hp UV2009.  

 

Det sociokulturella perspektivet på lärande och IKT var tillsammans med konnektivismen, den 

hypotetiskt deduktiva metoden och digital kompetens mitt teoretiska ramverk för examensarbetet. 

Genom vilka jag ämnat analysera lärarstudenternas erfarenheter av digital kompetens i innehållet i 

UVK-1. 

Som metodval för att söka svar på examensarbetets frågeställning, och för att pröva hypotesen valde 

jag att göra en kvantitativ undersökning i form av en enkät som ställde lärarstudenterna inför att ta 

ställning till nio olika påståenden med koppling till digital kompetens. 

Bland de slutsatser jag drar av undersökningen är att studenterna i låg grad utbildas till att bli 

digitalt kompetenta lärare genom UVK-1. En annan slutsats är att studenterna behöver möta mer 

IKT under utbildningen. Vilket inte verkar vara aktuellt, efter att ha studerat de kursplaner i 

Utbildningsvetenskap som följer UVK-1, alltså de kursplaner som är mer gemensamma för 

lärarstudenterna. Studien har som nämnts tidigare inte studerat ämnesinriktningar på 

lärarutbildningen.  
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Bilaga 1 - Enkät 

ENKÄT 

Digital kompetens på Högskolan i Halmstad 

Denna enkät är en del av mitt examensarbete, med syftet att undersöka UVK-1's förmåga att 

förmedla kunskaper inom digital kompetens. Digital kompetens innebär en rad olika färdigheter 

inom IT (Informationsteknik). Jag ber om att få svaren genom att ni markerar var på skalan ni 

passar in. Om påståendet överensstämmer med era erfarenheter av lärarutbildningen väljer ni 

siffrorna 3-4 på skalan, om inte använder ni siffrorna 1-2. Enkäten riktar sig till de lärarstudenter 

som påbörjade studier HT-11 och då läste Utbildningsvetenskap 1 (UVK-1). Frågorna riktar sig 

enbart mot det innehåll ni har mött i delkurserna för UVK-1. Enkäten är anonym och helt frivillig. 

Jag vill dock passa på att uttrycka min stora tacksamhet om du vill vara behjälplig med att svara, 

och hjälpa till att utveckla lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. 

1. Vilken ingång i Utbildningsvetenskap (UVK-1) hade du? 

¢   UVK 1 för förskollärare 

¢ UVK 1 för grundlärare Åk F-3 och 4-6 

¢ UVK 1 för ämneslärare Åk 7-9 

¢ UVK 1 för ämneslärare gymnasieskolan 

2. Att öppna program, spara filer och sortera dessa på datorn är inslag som funnits med i UVK-

1 

Instämmer inte alls  1¢2¢3¢4¢Instämmer helt 

    3. Under UVK-1 har vi blivit utbildade i grunderna för ordbehandlings- och kalkylprogram 

Instämmer inte alls  1¢2¢3¢4¢Instämmer helt 

4. Under UVK-1 fick vi utbildning i att lagra och organisera filer på nätet. 
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Instämmer inte alls  1¢2¢3¢4¢Instämmer helt 

5. I UVK-1 ingick att få lära sig att använda digitala verktyg för att göra ljud-, bild- eller 

filmproduktioner 

Instämmer inte alls  1¢2¢3¢4¢Instämmer helt 

6. I UVK-1 har förekommit att vi har fått skapa digitala presentationer (t. ex. Powerpoint). 

Instämmer inte alls  1¢2¢3¢4¢Instämmer helt 

7. UVK-1 har förberett mig och gjort mig trygg i att använda projektor 

Instämmer inte alls  1¢2¢ 3¢ 4¢Instämmer helt 

8. I min utbildning i UVK-1 har jag givits möjligheten att utveckla min förmåga att samarbeta i 

nätverk på Internet. 

Instämmer inte alls  1¢ 2¢ 3¢ 4¢ Instämmer helt 

9. Under UVK-1 har jag fått arbeta med olika källors pålitlighet på nätet 

Instämmer inte alls  1¢ 2¢ 3¢ 4¢ Instämmer helt 

10. Mobiltelefoner som verktyg för lärande inkluderades i UVK-1 

Instämmer inte alls  1¢ 2¢ 3¢ 4¢ Instämmer helt 

Tack för att du tog dig tid att svara på min enkät! 

/Oscar Semb 
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Bilaga 2 – Chronbachs alpha 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

,948 9 



 

 

Item-Total Statistics 
  Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Att öppna program, spara 
filer och sortera dessa på 
datorn är inslag som 
funnits med i UVK-1. 
 

14,59 36,030 ,844 ,939 

Under UVK-1 har vi 
blivit utbildade i 
grunderna för 
ordbehandlings- och 
kalkylprogram. 
 

15,27 39,523 ,840 ,942 

I UVK-1 fick vi 
utbildning i att lagra och 
organisera filer på nätet. 
 

15,04 37,093 ,897 ,937 

I UVK-1 ingick att få lära 
sig att använda digitala 
verktyg för att göra ljud, 
bild- eller 
filmproduktioner. 
 

15,09 36,275 ,868 ,937 

I UVK-1 har förekommit 
att vi har fått skapa 
digitala presentationer 
(t.ex. Powerpoint). 
 

13,64 35,396 ,733 ,947 

UVK-1 har förberett mig 
och gjort mig trygg i att 
använda projektor. 
 

15,08 37,237 ,837 ,939 

I min utbildning i UVK-1 
har jag givits möjligheten 
att utveckla min förmåga 
att samarbeta i nätverk på 
Internet. 

14,63 34,507 ,885 ,936 

Under UVK-1 har jag fått 
arbeta med olika källors 
pålitlighet på nätet. 

14,37 37,318 ,642 ,951 

Mobiltelefoner som 
verktyg för lärande 
inkluderades i UVK-1. 

15,31 39,891 ,805 ,944 



 

 

Bilaga 3 – Medelvärdesanalys 

Grundläggande färdigheter 

GRUPP Att öppna 
program, spara 
filer och sortera 
dessa på datorn 
är inslag som 
funnits med i 

UVK-1. 

Under UVK-1 
har vi blivit 
utbildade i 

grunderna för 
ordbehandlings- 

och 
kalkylprogram. 

I UVK-1 fick vi 
utbildning i att 

lagra och 
organisera filer 

på nätet. 

UV2007 
Mean 1,36 1,07 1,07 
N 14 14 14 
Std. Deviation ,929 ,267 ,267 

UV2008 
Mean 2,40 1,56 1,89 
N 45 45 45 
Std. Deviation ,751 ,725 ,885 

UV2009 
Mean 1,63 1,06 1,19 
N 16 16 16 
Std. Deviation 1,025 ,250 ,403 

Total 
Mean 2,04 1,36 1,59 
N 75 75 75 
Std. Deviation ,951 ,629 ,807 

 
Presentation och skapande 

GRUPP Att öppna 
program, spara 
filer och sortera 
dessa på datorn 
är inslag som 
funnits med i 

UVK-1. 

Under UVK-1 
har vi blivit 
utbildade i 

grunderna för 
ordbehandlings- 

och 
kalkylprogram. 

I UVK-1 fick vi 
utbildning i att 

lagra och 
organisera filer 

på nätet. 

UV2007 
Mean 1,36 1,07 1,07 
N 14 14 14 
Std. Deviation ,929 ,267 ,267 

UV2008 
Mean 2,40 1,56 1,89 
N 45 45 45 
Std. Deviation ,751 ,725 ,885 

UV2009 
Mean 1,63 1,06 1,19 
N 16 16 16 
Std. Deviation 1,025 ,250 ,403 

Total 
Mean 2,04 1,36 1,59 
N 75 75 75 
Std. Deviation ,951 ,629 ,807 



 

 

 

Nätverk och mer avancerade kompetenser 

GRUPP Att öppna 
program, spara 
filer och sortera 
dessa på datorn 
är inslag som 
funnits med i 

UVK-1. 

Under UVK-1 
har vi blivit 
utbildade i 

grunderna för 
ordbehandlings- 

och 
kalkylprogram. 

I UVK-1 fick vi 
utbildning i att 

lagra och 
organisera filer 

på nätet. 

UV2007 
Mean 1,36 1,07 1,07 
N 14 14 14 
Std. Deviation ,929 ,267 ,267 

UV2008 
Mean 2,40 1,56 1,89 
N 45 45 45 
Std. Deviation ,751 ,725 ,885 

UV2009 
Mean 1,63 1,06 1,19 
N 16 16 16 
Std. Deviation 1,025 ,250 ,403 

Total 
Mean 2,04 1,36 1,59 
N 75 75 75 
Std. Deviation ,951 ,629 ,807 
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