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Referat 

Det ställs allt högre krav på att kunna hantera den allt mer digitaliserade vardagen.  Elevens 

möjligheter att få utveckla sådana kunskaper, färdigheter och attityder som behövs för att 

kunna fungera som aktiva medborgare i samhället och i vardagen betonas i både Lagen om 

grundläggande utbildning och i Grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen 2014. För att eleven ska kunna uppnå dessa mål ställs krav på att alla elever 

får utveckla digital kompetens inom den grundläggande utbildningen. Digital kompetens är 

uppräknad som en av EU-kommissionens åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande. 

Digital kompetens, som i sin tur är uppbyggd av grundläggande IKT-färdigheter finns 

representerad i Glgu 2014 som en del av den mångsidiga kompetensen. Att eleven ska ges 

möjlighet att utveckla digital kompetens inom alla läroämnen ställer också krav på att 

läraren tillämpar IKT i undervisningen. I tidigare forskning har det däremot framkommit att 

det finns flera faktorer som inverkar på lärarnas IKT-användning.  

Syftet med denna studie är att undersöka de faktorer som inverkar på ämneslärarnas IKT-

användning i huslig ekonomi. Ett av husliga ekonomins uppdrag är att stödja elevernas 

förmåga att hantera vardagen och utveckla grundläggande färdigheter för att genomföra 

uppgifter i anslutning till hushållet. Med tanke på husliga ekonomins starka relation till 

samhället och läroämnets uppdrag finns ett starkt behov av att kartlägga faktorer som 

inverkar på lärarnas IKT-användning.  

Studien är en kvantitativ undersökning som i huvudsak grundar sig på statistisk 

hypotesprövning. I studien har totalt sju hypoteser formulerats för att undersöka samband 

mellan följande faktorers inverkan på ämneslärarnas IKT-användning i huslig ekonomi: 

digital kompetens, upplevt stöd, tillgång till IKT-infrastruktur och upplevd nytta med IKT. 

Dessa faktorer har i tidigare studier visat sig inverka på lärarnas användning av IKT.  

I studien finns också en deskriptiv målsättning att beskriva de faktorer som ingår i 

hypotesprövningen. Deskriptiv statistik framtas också för en variabel som på grund av 

bristande teoriunderlag och avsaknad av tidigare forskning inte ingår som en faktor i 

hypotesprövningen. Denna variabel utgörs av lärarnas upplevda nytta med IKT för elevens 

utveckling av de färdigheter, kunskaper och attityder i anslutning till de centrala innehållen 

i huslig ekonomi. 

Datamaterialet har samlats in via webbenkäter. Målpopulationen består av alla som 



 

 

undervisar huslig ekonomi i årskurserna 7–9 inom den grundläggande utbildningen i 

Finland. För att göra ett urval av målpopulationen tillämpades en kombination av 

slumpmässigt och icke-slumpmässiga urval. Själva enkätutskicket genomfördes i ett 

samarbete mellan Åbo Akademi och Helsingfors universitet.  

Det insamlade materialet har bearbetats och analyserats med statistikprogrammet SPSS. De 

uppställda hypoteserna testas med regressionsanalys. Den deskriptiva aspekten i studien 

syns i den beskrivande statistiken som presenteras med hjälp av frekvenser, procentandelar, 

lägesmått och centralmått.  

Resultaten från regressionsanalysen visar på positivt samband mellan lärarnas digitala 

kompetens och upplevd nytta samt mellan upplevd nytta och lärarnas IKT-användning. 

Regressionsanalysen visar också på ett signifikant samband mellan lärarnas digitala 

kompetens, IKT-infrastruktur och IKT-användning. Resultaten i den senare 

regressionsmodellen kan tolkas som att ju högre lärarna uppskattar sin digitala kompetens 

och ju bättre tillgång till IKT-infrastruktur desto oftare använder lärarna olika IKT-verktyg i 

undervisningen i huslig ekonomi.  

Inga signifikanta samband hittades mellan lärarnas upplevda stöd och IKT-användning. 

Enligt den deskriptiva statistiken upplever lärarna en stor brist på ämnesfortbildningar inom 

IKT. Lärarna upplever dessutom att det finns bristande tillgång till digitala verktyg. 

De övergripande resultaten pekar på att ämneslärarna i huslig ekonomi inte har tillräckligt 

goda förutsättningar för att tillämpa IKT på ett pedagogiskt ändamålsenligt sätt i 

undervisningen. Tyngdpunkten borde sättas på att trygga tillgången till IKT-infrastruktur, 

ge lärarna möjligheten att utveckla den digitala kompetensen och erbjuda ett större utbud av 

ämnesfortbildning inom IKT.  

Ett förslag på fortsatt forskning kunde vara att genomföra en större jämförelse mellan hur 

ämneslärare i olika läroämnen tillämpar IKT i undervisningen. En dylik jämförelse kunde 

ge en inblick i hur de olika läroämnena skulle kunna jobba för att IKT ska få en naturlig 

plats i undervisningen. Resultaten kunde eventuellt också gynna en helhetsskapande 

undervisning. En helhetsskapande undervisning kunde vidare lyfta upp husliga ekonomins 

roll för elevens utveckling av de färdigheter, kunskaper och attityder som behövs för ett 

livslångt lärande.  

Sökord / indexord  

IKT, TVT, ICT, digital kompetens, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, digital 

competence, huslig ekonomi, kotitalous, home economics 
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Begreppsdefinitioner 

Digital kompetens: Digital kompetens är ett begrepp som beskriver de kunskaper, 

färdigheter och attityder som behövs för att kunna hantera informationssamhällets 

teknik. Begreppet har använts synonymt med bland annat termerna IKT-färdigheter, 

informationslitteracitet, digital litteracitet och digitala färdigheter. (Ilomäki, 

Kantosalo & Lakkala, 2011, s. 1.) 

Digital teknik: Digital teknik förknippas med den teknik som finns bakom olika 

digitala verktyg som till exempel datorn (Hallberg, [u.å.]). 

Digitala verktyg/IKT-verktyg: Digitala verktyg/IKT-verktyg kan omfatta allt från 

digitala apparater till sociala medier (Diaz, 2015, s. 15). I flera studier och rapporter 

hänvisas digitala verktyg enbart till de tekniska apparaterna som datorer, pekplattor 

och andra mobila enheter (Hietikko, Ilves & Salo, 2016). I denna studie avser jag 

med digitala verktyg de tekniska apparaterna, medan IKT-verktyg står för att alla 

verktyg som möjliggör eller kräver uppkoppling.  

IT: IT är en förkortning av begreppet informationsteknik, det vill säga tekniken att 

hantera information. IT innefattar IKT-verktyg som till exempel datorer och internet. 

(Diaz, 2012, s. 19; Henriksson, [u.å.a].) 

IT-samhälle: IT-samhälle är en förkortning av informationssamhälle. Det 

postindustriella samhället är ett annat namn för IT-samhälle. (Diaz, 2012, s. 19.) 

IKT: IKT står för informations- och kommunikationsteknik (Diaz, 2012, s. 19). 

IKT-infrastruktur: IKT-infrastruktur är ett brett begrepp som enligt Pelgrum 

(2010a, s. 167) innefattar hårdvara, mjukvara samt tillgång till internet, bredband och 

mjukvara. Enligt Svenska datatermgrupper [u.å.a] innefattar hårdvara, även kallat för 

maskinvara, de fysiska och hårda delarna. Istället för hårdvara kan gärna det 

motsvarande svenska ordet datorutrustning användas. Hårdvara omfattar till exempel 

tangentbord, datorer och skärm. Med mjukvara avses programvara, men enligt 

Svenska datatermgruppen [u.å.b] bör termen program användas i de flesta 

sammanhang.  



 

 

Multimodal: Multimodal innebär en kombination av olika medier som texter, bilder, 

symboler och animationer. En multimodal text är synonymt med en rik och 

mångsidig text. (Erstad, 2013, s. 187.) 

Virtuell lärplattform: En virtuell lärplattform är ett tekniskt verktyg som fungerar i 

en virtuell lärmiljö. Moodle och Fronter är exempel på virtuella lärplattformar som 

används i undervisning. (Hietikko, m.fl., 2016, s. 23; Toikkanen, 2013, s. 27.) 
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1 Inledning 

Va! Ska vi använda pekplattor i huslig ekonomi [rullar med ögonen]? 

Denna kommentar utbrast en elev under en fältperiod. Klasskamraterna ser lika 

förvånade ut, vilket man kan tyda i deras tysta gester och kroppspråk. Inget konstigt i 

sig, men elevens betoning på ordet huslig ekonomi, väckte mitt intresse att undersöka 

vilka faktorer som inverkar på ämneslärarnas tillämpning av IKT
1
 i huslig ekonomi.  

Huslig ekonomi är ett konst- och färdighetsämne, vars uppdrag är att främja 

elevernas utveckling av de kompetenser som behövs i vardagen 

(Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 438). Frågan är, vilka kompetenser syftar man på? 

Uppkopplingen till nätet har blivit en allt viktigare del av vardagen. Digitaliseringen 

har speciellt skakat om vårt konsumtionsbeteende och vårt sätt att hantera 

privatekonomin. Vi har tillgång till allt fler nätbaserade tjänster och digitala verktyg. 

Nya kompetenskrav är också ett faktum. Trots vardagens digitalisering har jag som 

studerande till ämneslärare i huslig ekonomi upplevt en tveksamhet hos ämneslärarna 

angående integrering av IKT i undervisningen.  Medan datoranvändningen ibland 

ifrågasätts, kan pekplattor ses som något helt främmande. Jag har också upplevt att 

läroämnet huslig ekonomi lider av en brist på teknisk utrustning. Förutsättningarna 

för att integrera IKT i undervisningen är långt ifrån självklara. 

1.1 Bakgrund  

Livslångt lärande och utvecklingen av informationssamhället
2
 nyckelkompetenser 

har fått en allt större tyngdpunkt i både den nationella läroplanen Grunderna för 

läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 (hädanefter Glgu 2014) 

(Utbildningsstyrelsen, 2014a) och i skollagen i Finland, Lag om grundläggande 

utbildning (628/1998). Den digitala revolution som slagit igenom har gett upphov till 

en ny digital generation, som använder informationstekniken
3
 som ett naturligt inslag 

i vardagen (Diaz, 2012, s. 83). Enligt 2 § (628/1998) i Lag om grundläggande 

utbildning är målet för utbildningen ”att stödja elevernas utveckling till humana 

                                                 
1
 Förkorning av informations- och kommunikationsteknik (se sidan med begreppsdefinitioner i början 

av detta arbete). 
2
 I arbetet används förkortningen IT-samhälle för informationssamhälle. 

3
 I det fortsatta arbetet används förkortningen IT. 
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människor och etiskt ansvarskännande samhällsmedlemmar samt att ge dem sådana 

kunskaper och färdigheter som de behöver i livet”. Samma mål genomsyrar Glgu 

2014 (Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 19), där skolan ska skapa förutsättningar för att 

eleverna ska kunna utvecklas till medmänskliga samhällsmedlemmar. Målen är 

övergripande och kan kanske till och med upplevas som vaga. Frågan är, vad innebär 

dessa mål för den enskilda läraren samt eleven? 

Lärarens uppgift är att tillrättalägga undervisningen så att eleverna har möjlighet att 

utveckla de färdigheter, kompetenser och kunskaper som anses behövliga för att 

kunna delta i samhället (Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 20). Digital kompetens 

tillhör en av dessa livskompetenser (Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 23; Dunkels, 

2014, s. 50). Digital kompetens hör även till en av åtta nyckelkompetenser som 

Europeiska Unionen (EU) år 2006 fastställt för livslångt lärande, det vill säga 

kompetenser som anses nödvändiga för ett aktivt deltagande i samhälls- och 

arbetslivet (EU-kommissionen, 2007, s. 3, 7).  

EU-kommissionens framtagna nyckelkompetenser bildar en europeisk referensram 

som ska implementeras i EU-medlemmarnas utbildningspolitik (Europaparlamentets- 

och -rådets rekommendation, 962/2006). I Glgu 2014 realiseras den europeiska 

referensramen genom bland annat framställning av en mångsidig kompetens, vars 

syfte är att ”stödja utvecklingen som människa samt främja kompetens som förutsätts 

för delaktighet i ett demokratiskt samhälle och en hållbar livsstil”. 

Kompetensområdena är ämnesövergripande och ska bland annat fungera som en 

grund för livslångt lärande. (Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 19–20.) 

Den mångsidiga kompetensen består av sju kompetensområden som ska anknytas till 

alla läroämnen. Dessa är: 1. förmågan att tänka och lära sig, 2. kulturell och 

kommunikativ kompetens, 3. vardagskompetens, 4. multilitteracitet, 5. digital 

kompetens, 6. arbetslivskompetens och 7. entreprenörskap, förmågan att delta, 

påverka och bidra till en hållbar framtid (Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 20–24). 

Flera av dessa kompetenser och färdigheter överlappar och stöder varandra. Digital 

kompetens är till exempel en färdighet som utgör en del av multilitteraciteten. Krav 

på digital kompetens kommer också fram indirekt under komptensområdet 

vardagskompetens, där eleven ska utveckla grundläggande kunskaper om teknologi. 
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För utveckling av elevens digitala kompetens förutsätts en regelmässig tillämpning 

av IKT i alla läroämnen (Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 23).  

Det behöver poängteras att innehållet i begreppet digital kompetens skiljer sig något 

mellan Glgu 2014 och EU-kommissionens definition. I Glgu 2014 betonas speciellt 

den tekniska kompetensen, medan informations- och kommunikationstekniken 

framhävs tydligare i EU-kommissionens definition på digital kompetens. Enligt Glgu 

2014 baserar sig utvecklingen av digital kompetens till stor del på den tekniska 

hanteringen av digitala verktyg. (EU-kommissionen, 2007, s. 6–7; 

Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 23.) I detta arbete används EU-kommissionens 

definition på digital kompetens, eftersom jag anser den vara mer helhetstäckande.  

Förutsättningarna för att utveckla den digitala kompetensen, men även de övriga 

kompetensområdena i den mångsidiga kompetensen kan skilja sig mellan olika 

skolor och läroämnen. Den förändrade kunskapssynen och IT-samhällets 

explosionsartade informationsspridning ställer krav på nya digitala verktyg och 

undervisningspraktiker (Diaz, 2012, s. 105; Dunkels, 2014, s. 51; Reid, 2002). Trots 

att skolor redan under en längre period satsat pengar på IKT-anskaffningar, råder 

fortfarande en osäkerhet kring hur IKT ska tillämpas i undervisningen för att främja 

lärandet (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2013, s. 175; Hietikko, m.fl., 2016, s. 13; 

Sairanen, Vuorinen & Viteli, 2014, s. 13).  

1.2 Problemdiskussion 

Mitt forskningsintresse för IKT och huslig ekonomi grundar sig på den tveksamhet 

jag upplevt hos ämneslärare i huslig ekonomi när det gäller användningen av IKT.  

Jag tror att tveksamheten dels beror på lärarens syn på nyttan med IKT för att nå 

läroplanens uppställda kunskaps- och färdighetsmål och dels på lärarens brist på 

digital kompetens. Avsaknaden av tydliga strategier och praktiska exempel på hur 

IKT kan integreras ämnesspecifikt kan också upplevas som ett hinder. Andra faktorer 

kan vara brist på teknisk utrustning och stöd.   

Huslig ekonomi är ett ämne av multidisciplinär karaktär. Kärnan utgörs av individen, 

familjen, hemmet, hushållet och det omgivande samhället. Ämnet har ett brett 

innehåll med fokus på olika aspekter av hushåll och livsmiljö, hälsa och välfärd, 

näring och livsmedelssäkerhet, konsument- och familjekunskap samt jämställdhet 
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och utbildning. (Turkki & Vincenti, 2008, s. 92; Turkki, 2008, s. 37; IFHE Think 

Tank Committee, 2013, s. 188.) I läroplanen ingår dessa aspekter i 

undervisningsämnets centrala innehåll matkunskap och matkultur, att bo och leva 

tillsammans och konsument- och hushållskunskap i hemmet (Utbildningsstyrelsen, 

2014a, s. 439–440).  

Huslig ekonomi innefattar ett holistiskt synsätt, det vill säga ett helhetssynsätt där 

samspelet mellan hushåll, familj och omgivande miljö utgör en förutsättning för att 

uppnå livsbalans. Den omgivande miljön omfattar, enligt den humanekologiska 

teorin, den naturliga, fysiska, biologiska, sociokulturella och den byggda miljön. 

Husliga ekonomins rika innehåll tyder på att ämnet har en nära relation till samhället. 

(Turkki, 2008, s. 35–36; Turkki, 2015, s. 171.) 

Den starka relationen till samhället samt hushållsvetenskapens mångdisciplinära 

karaktär ställer krav på att huslig ekonomi som undervisningsämne också behöver 

förändras i takt med både samhällets utveckling och de förändringar som sker inom 

andra vetenskapsområden (Turkki & Vincenti, 2008, s. 36; Turkki, 2008, s. 86). 

Vardagen och hantering av vardagen är centrala begrepp som ofta sammankopplas 

med läroämnet huslig ekonomi.  Enligt Glgu 2014 (Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 

438) har huslig ekonomi som uppdrag att stödja elevernas förmåga att hantera 

vardagen och fungera som hållbara konsumenter. Undervisningen ska främja 

elevernas förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhället, hushållet och familjen. 

Att kunna hantera vardagen i det förändrade samhället ställer vidare krav på att 

eleven ges möjlighet att utveckla de kompetenser som behövs för ett livslångt 

lärande. Livslångt lärande och lärande i vardagen har enligt Turkki och Vincenti 

(2008, s. 90) alltid varit en del av huslig ekonomi. För ett livslångt lärande krävs 

bland annat digital kompetens, vilket vidare förutsätter att läraren integrerar IKT i 

undervisningen.  

Turkki och Vincenti (IJHE
4
, [u.å.]; UW

5
, [u.å.]), professor i hushållsvetenskap 

respektive professor i konsument- och familjevetenskaper, hävdar att relationen 

mellan huslig ekonomi och samhället ifrågasätts. Detta trots att de frågor som huslig 

ekonomi jobbar med liknar aktuella frågor inom social- och utbildningspolitiken, 

                                                 
4
 En förkortning av International Journal of Home Economics. 

5
 En förkortning av University of Wyoming. 
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bland annat konsumtions- och hållbarhetsfrågorna. Huslig ekonomi har alltid varit 

starkt anknutet till samhället. (Turkki & Vincenti, 2008, s. 91–92.)  

Huslig ekonomi innefattar långt mer än den verksamhet som sker i det fysiska 

hemmet. Den ömsesidiga relationen mellan hushåll och samhälle innefattar olika 

typer av nätverk, resurshantering, planering och beslutstagande. Det är i hushållet 

som konsumtionen får sin början. Hushållens konsumentbeteende och 

resurshantering är faktorer som kan påverka samhället indirekt ur ett 

hållbarhetsperspektiv. (Turkki, 2009, s. 101, 103.) Kopplingen mellan huslig 

ekonomi och samhället anses ändå inte vara självklar. Frågan är om ämneslärarnas 

förståelse för relationen mellan huslig ekonomi och samhället påverkar synen på 

IKT-användningen i undervisningen i huslig ekonomi.  Med tanke på husliga 

ekonomins uppdrag att ge eleven beredskap att klara sin vardag och utvecklas till 

aktiva samhällsmedborgare, borde IKT utgöra en naturlig del av undervisningen i 

huslig ekonomi (Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 438). 

I alla tider har människan använt sig av olika typer av verktyg för att underlätta 

vardagen. Säljö (2005, s. 75–77) ger i sitt sociokulturella perspektiv på lärande 

utrymme för centrala begrepp som artefakter och mediering. Mediering innebär ett 

sätt att kommunicera, förhålla sig till och samspela med omgivningen med hjälp av 

fysiska, intellektuella och språkliga artefakter, som människan konstruerat själv. 

Säljö menar inte att kunskap eller tänkande finns specifikt i dessa artefakter eller 

verktyg. Däremot anses det vara avgörande för kunskapsutvecklingen att människan 

kan samspela och dra nytta av verktygen.  

Samhällsutvecklingen bidrar till utvecklingen av de medierande verktygen, men 

aldrig har en så snabb utveckling som de senaste decennierna skett (Säljö, 2007, s. 

54; OECD
6
, 2015a, s. 186). De audiovisuella

7
 hjälpmedlen har ersatts med digitala 

medier och verktyg, som i dag används naturligt för att utföra praktiska handlingar i 

både arbetslivet och i vardagslivet (Lantz-Andersson & Säljö, 2014, s. 13, 18). I 

huslig ekonomi är typiska vardagsfrågor viktiga. Undervisningen ska också främja 

elevens utveckling ”till medmänniskor som bryr sig om sin nästa och som växer till 

                                                 
6
 OECD står för The Organisation for Economic Co-operation and Development. I detta arbete 

används förkortningen OECD.  
7
 Med audiovisuella hjälpmedel menas till exempel dvd, VHS, bandspelare och OH-projektor (Diaz, 

2012, s. 25). 
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aktiva medlemmar i familjen, hemmet och samhället” (Utbildningsstyrelsen, 2014a, 

s. 438). 

För att kunna delta i samhället krävs digital kompetens som i sin tur byggs upp av 

grundläggande IKT-färdigheter (EU-kommissionen, 2007, s. 7). Enligt en 

internationell OECD-studie publicerad år 2013 (refererad i OECD 2014b, s. 2–3) har 

8 % av unga vuxna
8
 (16–24 år) i de deltagande länderna otillräckliga IKT-

färdigheter. Utifrån resultaten och med tanke på de färdigheter som krävs för 

framtidens jobb, poängterar OECD att det är oerhört viktigt att främja ungas digitala 

kompetens och grundläggande IKT-färdigheter. (OECD, 2014b, s. 2–3.) Strävan 

efter att integrera IKT för att utveckla elevens lärande torde därför vara en högt 

uppsatt målsättning.  

Husliga ekonomins tvärvetenskapliga natur gör att läroämnet omfattar ett brett 

spektrum av innehåll. Lärarnas val av och betoning på innehåll kan däremot variera. I 

en kandidatuppsats i Sverige undersöktes elevers och föräldrars attityder till ämnet 

hem- och konsumentkunskap
9
. I studien framkom att eleverna och föräldrarna 

fortfarande ser på hem- och konsumentkunskap som ett läroämne med fokus på 

matlagning och bakning (Jansson, 2009, s. 14). I den senaste nationella utvärdering 

av inlärningsresultaten i huslig ekonomi år 2014, visade det sig också att elevernas 

matlagningsfärdigheter prioriterades högt vid vitsordsgivning (Nationella centret för 

utbildningsutvärdering, 2015, s. 6). Frågan är om de centrala innehållen att bo och 

leva tillsammans samt konsumentkunskap fått mindre uppmärksamhet än 

matkunskap och matkultur. Detta kunde i sådana fall utgöra en potentiell förklarande 

orsak till varför IKT inte används i någon stor utsträckning i huslig ekonomi. 

Ett faktum är att IT-samhället har förändrat vårt sätt att konsumera. I takt med 

digitaliseringen har nya konsumtionsmönster uppstått och en ny konsumtionskultur 

som kännetecknas av e-handel, mobil e-handel, nya betalningsmetoder och 

kredittagande. I en svensk litteraturstudie av Carlsson, Larsson och Åström (2015, s. 

58) om överskuldsättning och konsumtionsmönster i det digitala samhället, framkom 

att unga vuxna är speciellt utsatta för de negativa konsekvenserna av digital 

konsumtion. Unga är därför också i störst behov av finansiell utbildning. Här borde 

                                                 
 
9
 Motsvarar läroämnet huslig ekonomi i Finland 
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huslig ekonomi spela en viktig roll för att utveckla elevens förmåga att fungera som 

konsumenter i ett samhälle som konstant förändras (Turkki, 2009, s. 103).  

Det är redan känt att ett flertal faktorer inverkar på lärarnas IKT-användning i 

undervisningen. Däremot finns det för lite forskning om hur dessa faktorer skiljer sig 

läroämnesvis. Huslig ekonomi är ett konst- och färdighetsämne där jag anser att IKT 

borde utgöra en väsentlig del av undervisningen. Att integrera globaliseringen och ett 

tankesätt om livslångt lärande, där IKT spelar en väsentlig roll, är en utmaning som 

läroämnet huslig ekonomi står inför (Turkki, 2009, s. 104–105).  

1.3 Syfte och forskningsfrågor  

Ett flertal faktorer har visat sig kunna inverka på lärarens användning av IKT i 

undervisningen. Syftet med studien är undersöka faktorer som kan inverka på 

ämneslärarnas användning av IKT i undervisningen i huslig ekonomi. I 

undersökningen läggs särskilt fokus på faktorer som i tidigare studier visat sig kunna 

inverka på lärarnas IKT-användning, nämligen lärarens digitala kompetens, upplevt 

stöd, tillgång till IKT-infrastruktur och lärarnas upplevda nytta med IKT. 

Studien är av kvantitativ natur med enkät som datainsamlingsmetod. Till 

målpopulationen hör alla som jobbar som ämneslärare i huslig ekonomi i årskurserna 

7–9 inom den grundläggande utbildningen i Finland. Studien bygger i huvudsak på 

statistiskt hypotesprövande, men har också inslag av en deskriptiv aspekt.  

Forskningsfrågorna är: 

1. I vilken omfattning använder lärarna IKT i undervisningen i huslig ekonomi? 

2. Vilka faktorer inverkar på lärarnas användning av IKT i huslig ekonomi?  

Den första forskningsfrågan förutsätter beskrivande statistik. En deskriptiv ansats 

tillämpas också för att kunna beskriva de faktorer som finns uppställda i hypoteserna 

samt ge en inblick i hur ämneslärarna i huslig ekonomi upplever användningen av 

IKT i huslig ekonomi. För att besvara den andra forskningsfrågan och undersöka 

samband mellan faktorer som kan inverka på lärarnas IKT-användning, tillämpas 

hypotesprövning.  
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Studien förväntas ge ett kunskapsunderlag för vilka åtgärder som kan vidtas för att 

både synliggöra IKT:s tillämpningsmöjligheter i läroämnet och för att stöda 

ämneslärares tillämpning av IKT i undervisningen i huslig ekonomi. 

1.4 Avhandlingens disposition 

Syftet med inledningen är att fånga läsarens intresse och introducera arbetets 

bakgrund och problemområde. Inledningen utmynnar i formulering av syfte, 

forskningsfrågor och hypoteser. 

I kapitel två redogörs för den forskning som gjorts inom arbetets huvudsakliga 

ämnesområde, IKT i undervisningen. I kapitlet diskuteras också fördelarna med IKT 

och de faktorer som visat sig inverka på lärarnas användning av IKT i 

undervisningen.  

I kapitel tre behandlas definitioner av en rad begrepp som är centrala inom IT-

samhället. Digital kompetens utgör ett av de viktigaste begreppen i kapitlet.  

Kapitel fyra är ett omfattande kapitel med fokus på IKT och lärande. Först ges en 

överblick på hur synen på kunskap och lärandet förändrats i takt med samhällets 

utveckling samt hur synen återspeglas i den nationella läroplanen. I kapitlet 

diskuteras också det digitaliserade samhällets nya kompetenskrav. Vidare följer ett 

avsnitt om IKT i undervisningen. Här presenteras kännetecken för vanliga IKT-

verktyg som används i undervisningen, både ur ett nationellt och ett internationellt 

perspektiv. Kapitlet avslutas med en redogörelse av faktorer som inverkar på lärarnas 

IKT-användning.  

Kapitel fem är ett teorikapitel om IKT i huslig ekonomi. Inledningsvis presenteras 

teorier om husliga ekonomins vetenskapliga grund. Vidare diskuteras läroämnets 

uppdrag, centrala innehåll, lärmiljöer och arbetssätt utifrån Glgu 2014. Kapitlet 

fortsätter med en diskussion kring tillämpningen av IKT i undervisningen i huslig 

ekonomi. Avslutningsvis följer en reflektion kring husliga ekonomins framtida 

utmaningar i förhållande till samhällets utveckling.  

I kapitel sex behandlas studiens metodval och genomförande. Metodologiska 

reflektioner förs avseende bland annat forskningsansats, datainsamlingsmetod, urval 

och datahantering. I kapitlet beskrivs också på vilket sätt de etiska aspekterna bör 
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beaktas och hur hög reliabilitet, validitet och generaliserbarhet kan uppnås i detta 

arbete.  

I kapitel sju presenteras resultaten översiktligt i text, tabeller och figurer. I kapitel 

åtta diskuteras studiens resultat och metodval. Resultaten diskuteras i relation till 

studiens problem, syfte, forskningsfrågor, hypoteser, teori och tidigare forskning. I 

metoddiskussionen läggs fokus på studiens validitet, reliabilitet, generaliserbarhet 

och etiska aspekter. Kapitlet avslutas med slutsatser och förslag på fortsatt forskning.  
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2 Tidigare forskning 

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning inom studiens huvudsakliga 

ämnesområde, IKT. Inledningsvis belyses den globala användningen av IKT för att 

senare belysa hur IKT används i skolan. Kapitlet fortsätter med en genomgång av 

IKT-användningens medförda fördelar för elev och lärare. Avslutningsvis diskuteras 

de faktorer som visat sig kunna inverka på lärarens användning av IKT.  

2.1 Användning av IKT  

Det är viktigt att poängtera att användningen av IKT inte automatiskt innebär bättre 

inlärningsresultat. I en OECD-rapport baserad på PISA
10

-undersökningen år 2012, 

framkom ett samband mellan IKT-användningen i skolan och låga PISA-resultat. 

Elever som använde IKT mindre än genomsnittet presterade bättre i digital läsning
11

 

jämfört med elever med högre IKT-användning. Utifrån resultaten rekommenderas 

därför en begränsad användning av IKT i undervisningen. (OECD, 2015a, s. 153). En 

brist i studien grundar sig på den begränsade tidsramen på tre månader för vilken 

eleverna rapporterat sin IKT-användning. (OECD, 2015a, s. 146, 152–154.) 

De senaste 15 åren har IKT-användningen stigit explosionsartat i hela världen. År 

2000 fanns det cirka 400 miljoner internetanvändare och 1 miljard 

mobilabonnemang. År 2015 ligger siffran på cirka 3,2 miljarder internetanvändare 

och 7 miljarder mobilabonnemang. I Finland använde 87 % av befolkningen i åldern 

16–89 år internet flera gånger om dagen (Statistikcentralen, 2015). IKT-

användningen har även fått en spridning i utvecklingsländerna. År 2015 hade 29 % 

av utvecklingsländernas befolkning 3G
12

-täckning, medan motsvarande procentandel 

för industriländerna var 89 %. (ITU
13

, 2015, s. 1–2.) 

Allt fler barn använder också mobila enheter. År 2010 använde en tredje del av 

barnen (9–16 år) i Europa internet via mobila enheter. Barnen får sin första 

                                                 
10

 PISA står för Programme for International Student Assessment. I PISA-studien, som genomfördes 

år 2012, deltog 34 OECD-länder och 31 partnerländer. (OECD, 2014a.)  
11

 Digital läsning innebär läsförståelse av digitala texter. Digitala texter kännetecknas av 

multimodalitet, det vill säga en kombination av texter, bilder och filmklipp (Rasmusson, 2015, s. 67). 
12

 3G står enligt Hultqvist [u.å.] för ”tredje generationens mobiltelefoni, mobiltelefonisystem för olika 

tjänster med en överföringshastighet på upp till 2 Mbit/s”.  
13

 ITU står för International Telecommunication Union. 
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smarttelefon
14

 i allt yngre åldrar. (Stald, Green, Barbovski, Haddon, Mascheroni, 

Ságvári, Scifo & Tsaliki, 2014, s. 4.) 

IKT i skolan 

IKT har också fått en allt större betydelse i skolorna (OECD, 2015a, s. 4). Enligt en 

internationell studie av OECD (2014b, s. 8) hade endast en tredjedel av skolorna 

tillgång till en dator år 1995. År 2012 använde 72 % av alla 15-åriga elever en 

stationär dator, en bärbar dator eller en pekplatta i skolan. Trots att IKT-

användningen ökat rejält ser OECD detta som en låg siffra med tanke på att IKT 

utgör en så naturlig och omfattande del av vardagen. I hemmen ligger 

datoranvändningen på 96 % (OECD, 2015a, s. 18).  

Elevernas IKT-användning har också kartlagts i grundskolorna i Finland. År 2013 

genomförde Kommunförbundet en kartläggning av IKT-användningen i finländska 

grundskolor och gymnasier. I studien deltog totalt 152 kommuner. Det visade sig att 

det fanns 2,84 datorer per 10 elever i grundskolorna. (Jalava, Selkee & Torsell, 

2014.) En nyare studie
15

 publicerad av Undervisningssektorns Fackförbund
16

 

(Hietikko, m.fl., 2016, s. 24, 31) visar att det år 2015 fanns en dator på fem elever i 

grundskolan. Trots stora satsningar på IKT-utrustning upplever ca 60 % av 

grundskolans lärare att det finns brist på datorer i skolan. Oroväckande är också att år 

2015 använde enbart hälften av grundskoleleverna veckovis IKT för lärandet. 

Skolornas tillgång till internet har däremot förbättrats under senare år. År 2013 

konstaterades stora skillnader i internettillgänglighet och internethastighet i de 

finländska grundskolorna. Alla grundskolor hade tillgång till internet, men enbart 78 

% av skolorna hade tillgång till trådlöst nätverk. (Jalava, m.fl., 2014, s. 12.) År 2015 

hade alla grundskolor tillgång till trådlöst nätverk. Däremot är långt ifrån alla 

grundskolelärare tillfredställd med internethastigheten. (Hietikko, m.fl., 2016, s. 23.) 

Internationellt sett konstateras också att tillgången till internet är relativt god. I en 

EU-studie genomförd år 2011 gick 9 av 10 elever i en skola med 

                                                 
14

 En smarttelefon eller smartmobil är en mobiltelefon med inbyggda avancerade funktioner såsom 

nätuppkoppling, kamera och satellitnavigering (Helmersson, [u.å.a]). 
15

 I studien av Undervisningssektorns Fackorganisation deltog 1515 lärare och rektorer från finländska 

förskolor, grundskolor, gymnasier, yrkesskolor, yrkeshögskolor och universitet (Hietikko, m.fl., 

2016). 
16

 I det fortsatta arbetet används OAJ som är en förkorning av det finska namnet Opetusalan 

Ammattijärjestö.  
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bredbandsanslutning (EU-kommissionen, 2013, s. 16). Trots god tillgång till internet 

har senaste PISA-studien visat ett negativt samband mellan skolans IKT-

investeringar och resultat. Enligt OECD (2015a, s. 148) kan en orsak kan vara att 

enorma IKT-satsningar gett mindre utrymme för lärarnas kompetensutveckling. Brist 

på kompetens och avsaknad av pedagogiska, nätbaserade programvaror är faktorer 

som i en litteraturstudie av Buabeng-Andoh (2012, s. 136) visat sig kunna upplevas 

som hinder för lärarnas IKT-användning.  

Ett annat problem är att skolan inte hänger med i samhällets IKT-utveckling. 

Eleverna spenderar betydligt mer tid på datorn och internet hemma än i skolan, 138 

minuter respektive 25 minuter per dag. (OECD, 2015a, s. 18, 51; EU-kommissionen, 

2013, s. 15.) Barns användning av internet på fritiden kan till viss del stödja det 

formella och informella
17

 lärandet. Däremot går det inte att bortse från de risker som 

barn på nätet kan bli utsatta för. Typiska risker utgörs av nätmobbning, 

marknadsföring riktat till barn, bedrägerier, säkerhets- och integritetsrisker samt 

utsatthet för skadligt och sexuellt innehåll (OECD, 2012b, s. 13). I PISA-studien 

framgick att extrem
18

 internetanvändning kan inverka negativt på elevens välmående 

och lärande (OECD, 2015a, s. 35, 43–44).  Att främja en säker IKT-användning och 

stöda utvecklingen av digital kompetens torde ses som viktigt i all undervisning.  

Av digitala verktyg har mobila enheter, speciellt pekplattorna börjat utgöra en allt 

vanligare syn i undervisningen (Hylén, 2013a, s. 19; OECD, 2015a, s. 53). Allt fler 

skolor på EU-nivå har velat testa på att använda pekplattor i undervisningen och 

undersöka dess mervärde. Mobiltelefoner används däremot sällan på ett pedagogiskt 

ändamålsenligt sätt. (Unesco, 2012a, s. 7.) I de finländska grundskolorna fanns det 

enligt Kommunförbundets kartläggning ca 0,1 smarttelefoner per 10 elever år 2013, 

vilket motsvarar enbart några stycken per skola (Jalava, m.fl., 2014, s. 11). Att 

utnyttja elevernas egna mobil- och smarttelefoner i undervisningen verkar 

fortfarande vara ovanligt. Elevernas användning av mobil- och smarttelefoner i 

undervisningen håller däremot på att bli vanligare (Sairanen, Vuorinen & Viteli, 

2014, s. 18). 

                                                 
17

 Informellt lärande är motsatsen till det formella lärandet och kan äga rum i vardagslivet, hemma 

eller i arbetslivet (Unesco, 2012a, s. 8). 
18

 Med extrem användning avses sex eller fler timmar på internet per dag (OECD, 2015a, s. 44).   
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Det finns också kartläggningar om lärarnas IKT-användning. År 2011 gav 

Utbildningsstyrelsen ut publikationen ”Lärarna i Finland 2010”, där data samlats in 

om lärarnas datoranvändning. Publikationen baserar sig på Statistikcentralens 

insamlade data från grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter och läroanstalter 

inom den fria bildningen. Enligt kartläggningen visade sig nästan hälften av lärarna 

ha tillgång till en personlig dator. (Kumpulainen, 2011, s. 6, 122.)  

Enligt rapporten utgiven av OAJ saknade nästan hälften av grundskolelärarna i 

Finland år 2015 en personlig dator att ta med sig till jobbet. En femtedel av lärarna 

saknar en dator ifall stationära datorer och de datorer som arbetsgivaren erbjuder 

medräknas. Utifrån resultaten konstateras att grundskolan hänger efter när det gäller 

IKT-användningen. Trots att de flesta grundskollärarna använder IKT nästan varje 

dag, så används IKT oftare på andra stadiet och i högskolor. Det framgår också att 

var tredje lärare använder IKT endast månadsvis eller till och med mer sällan.  

(Hietikko, m.fl., 2016, s. 4, 21–22, 31.) 

Opeka
19

 är ett nätbaserat verktyg som togs i bruk år 2012 för att skolor på olika 

stadier ska kunna rapportera sin IKT-användning. Utifrån resultaten ger Opeka 

feedback och information om den enskilda skolans eller kommunens IKT-

användning. Denna feedback kan i sin tur tillämpas för att utveckla användningen av 

IKT i undervisningen. I Opeka-rapporten som publicerades år 2014, jämfördes 

lärarnas och skolornas IKT-användning inom den allmänbildande utbildningen
20

 år 

2012 och år 2013. I utvärderingen medverkade 282 lärare. Utifrån resultaten 

konstaterades det att skolornas IKT-användning ökar i långsam takt. Däremot hade 

lärarna en positiv inställning till att öka användningen av IKT samt tillämpa IKT för 

att utveckla nya undervisningsmetoder och arbetssätt. (Sairanen, m.fl., 2014, s. 4–6, 

18.)  

2.2 Fördelar med IKT 

Det går täta nätdiskussioner kring nyttan med IKT för lärandet. Det råder en viss 

tveksamhet som anses ha orsakats av resultaten från en PISA-studie. I studien kunde 

                                                 
 
20

 Allmänbildande utbildning syftar i rapporten på den grundläggande utbildningen i årskurserna 1–6, 

den grundläggande utbildningen i årskurserna 7–9, samskolor och gymnasier (Sairanen, m.fl., 2014, s. 

6). 
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man se en koppling mellan hög IKT-användning och låga PISA-resultat. Trots 

tveksamma resultat vill OECD betona vikten av att använda IKT för att främja 

elevens utveckling av de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna verka i 

morgondagens samhälle. Eleverna ska utvecklas till kritiska konsumenter som har 

den medvetenheten som krävs för att bedöma och undvika risker på nätet. En 

förklaring till de oväntade PISA-resultaten anses vara en felaktig pedagogik där 

lärarna inte tillämpat IKT på ett tillräckligt effektivt sätt som gynnar elevens lärande. 

En otillräcklig användning av IKT kan i sint tur också ha lett till att det brister i 

interaktionen mellan lärare och elev. Ett gott samspel mellan lärare och elev anses 

vara av stor vikt för lärandeprocessen. (OECD, 2015a, s. 3–4.) 

I tidigare forskning har forskare lyft fram ett flertal fördelar med IKT ur både 

lärarens och elevens synvinkel. Digitaliseringen har bidragit med en ökad 

informationsmängd som lätt nås via digitala verktyg. Den ökade mängd information 

som finns tillgängligt har förändrat både synen på kunskap och lärande samt elev- 

och lärarrollen. Det ställs krav på nya kunskaper och färdigheter som ska behärskas. 

IKT utgör här ett viktigt verktyg för att eleven ska uppnå dessa nya kompetenser. 

(Lantz-Andersson & Säljö, 2014, s. 13–14; OECD, 2014b, s. 6.) 

IKT påverkar människans sätt att kommunicera och hantera information. I 

skolsammanhang kan IKT tillämpas för att stöda ett kollaborativt lärande. IKT 

erbjuder till exempel virtuella lärplattformar där elev och lärare gemensamt kan dela 

och skapa innehåll. Eleverna blir också mer aktiva och kreativa i sitt lärande. 

Speciellt sociala medier
21

 kan tillämpas i undervisningen på ett kreativt sätt som 

stöder ett aktivt lärande. (Dixon, 2012, s. 3–4; OECD, 2014b, s. 6; OECD, 2015a, s. 

4.) 

I en omfattande europeisk studie (Redecker, Ala-Mutka, Bacigalupo, Ferrari & 

Punie, 2010, s. 9) om webb 2.0
22

 och dess effekt på skola och utbildning, framgick 

en mängd olika fördelar med sociala nätverk för lärande. Studien baserar sig på en 

                                                 
21

 Weibull och Eriksson [u.å.] definierar sociala medier som ”samlingsnamn på 

kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom 

exempelvis text, bild eller ljud”. 
22 Webb 2.0 är ett samlingsnamn som innefattar användarnas möjligheter att interagera, samarbeta, 

skapa och dela information på nätet. Webb 2.0 inkluderar allt från sociala medier (t.ex. Facebook och 

Twitter), bloggar, wikier, video- och bilddelningssajter (t.ex. Youtube och Flickr), webbapplikationer 

(t.ex. presentations- och bildregeringsprogram) till sociala spel. (Jacobsen, 2013, s. 325.) I en studie 

av Redecker m.fl. (2009, s. 9) ses sociala nätverk som är ett motsvarande ord för webb 2.0. 
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mängd tillgänglig forskningsdata, statistiska uppgifter, rapporter, 250 webb 2.0 

projekt, 16 fallstudier och workshops
23

.  

Flera fördelar har påvisats. Som redan tidigare påpekats, kan sociala nätverk stärka 

relationen mellan elev och lärare. Läraren har med hjälp av olika sociala 

nätverkstjänster möjligheten att individanpassa undervisningen efter elevernas 

behov. Elevens lärande främjas också av en ökad motivation och genom multimodal 

gestaltning av information. (Redecker, m.fl., 2010, s. 10.) 

När sociala nätverk tillämpas i undervisningen blir eleven tvungen att lära sig hantera 

flera olika verktyg, vilket gör att eleverna blir mer engagerade i sitt lärande. Större 

engagemang kan i sin tur stimulera elevens kreativitet och innovation. Ur ett längre 

perspektiv stöder sociala nätverk, tack vare en mångsidig inlärningsmiljö, ett 

livslångt lärande. Sociala nätverk har enligt studien inte tillämpats i någon stor 

utsträckning inom utbildningen i Europa trots dess potential för lärandet. (Redecker, 

m.fl., 2009, s. 11.) 

Effekterna av IT
24

 har också studerats i ett nordiskt samarbetsprojekt mellan 

Utbildningsstyrelsen i Finland, svenska Myndigheten för skolutveckling, norska 

Kunskapsdepartementet, danska Undervisningsministeriet, och Ramböll 

Management. Tillsammans lanserade de år 2006 studien E-learning Nordic
25

 (2006), 

där resultaten bygger bland annat på uppfattningar kring effekten av IT på lärandet 

och undervisningen. Enligt studien har lärare, föräldrar och elever uppfattningar om 

att IT har en positiv effekt på både lärandet och på undervisningen. Resultaten i E-

learning Nordic (2006, s. 26, 29, 33, 51) visar också att IT har en positiv effekt på 

läs- och skrivkunnighet och att IT kan fungera som verktyg för att individanpassa 

undervisningen. Genom att använda IT i undervisningen blir eleverna också mer 

kreativa och engagerade i sitt lärande. Eftersom studiens resultat baserar sig på 

uppfattningar, bör resultaten tolkas med varsamhet. Inga egentliga kopplingar kan till 

exempel dras mellan lärarnas användning av IT och dess effekter på lärandet.  

                                                 
23

 Enligt Nationalencyklopedin [u.å.a] är workshops eller verkstäder en arbetsgrupp där det förs 

diskussioner kring till exempel något vetenskapligt. 
24

 Här används begreppet IT istället för IKT, eftersom IKT inte var något vanligt etablerat begrepp år 

2006. Det bör ändå påpekas att IT-begreppet skiljer sig från IKT och innefattar inte den 

kommunikation som IT möjliggör (Diaz, 2012, s. 19). 
25

 I studien deltog 183 rektorer, 1312 lärare, 5023 elever och 1876 föräldrar (E-learning Nordic 2006, 

2006, s. 101). 
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Liknande resultat framkommer i nationella studier (Hietikko, m.fl., 2016) där 

majoriteten av de medverkande lärarna ställer sig positivt till undervisningens 

digitalisering. En del tror till exempel att nätbaserade läromedel kan göra lärandet 

mångsidigare.  

Lärarnas uppfattningar om fördelarna med att tillämpa IKT i undervisningen har 

även studerats i en brittisk studie (Perrotta, 2013, s. 319). I studien ansåg 87 % av de 

683 deltagande sekundärskollärarna
26

 att det finns fördelar med att använda IKT i 

undervisningen. Att eleverna får tillgång till ett bredare utbud av information och 

innehåll ansågs som den största fördelen.  

Ytterst lite forskning har däremot gjorts om användningen av IKT i olika läroämnen. 

Enligt Kumpulainen och Lipponen (2010, s. 7–8) har studier visat ett positivt 

samband mellan IKT-användning och inlärningsresultat i många läroämnen, 

inklusive konst- och färdighetsämnen. I rapporten hänvisas inte till några specifika 

forskningsresultat. Forskarna anses inte vara helt samstämmiga kring de positiva 

inlärningsresultaten.  

Det behövs mer forskning om hur IKT tillämpas i olika läroämnen, speciellt på 

nationell nivå. Det är trots allt viktigt att all undervisning tillämpar IKT för att stöda 

eleverna att utveckla de färdigheter som behövs för att kunna agera som aktiva 

samhällsmedborgare, inte bara i dag utan även i framtiden.  

2.3 Faktorer som inverkar på användningen av IKT 

Forskningen visar att ett stort antal faktorer inverkar på lärarnas användning av IKT i 

undervisningen. Av några kan nämnas lärarens beredskap och tilltro till sin förmåga 

att använda IKT, stöd, IKT-infrastruktur, datorvana, digital kompetens, attityder, 

själveffektivitet
27

, kollegernas användning av IKT, tidigare erfarenheter och upplevd 

nytta. Flera av dessa faktorer grundar sig på en rad externa faktorer. (Badia, 

Meneses, Sigalés & Fábregues, 2014; Bingimlas, 2009; Inan & Lowther, 2010; 

Scherer, Siddiq & Teo, 2015; Kreijns, Van Acker, Vermeulen & van Buuren, 2013.) 

                                                 
26

 En elev som går i en sekundärskola i Storbritannien är mellan 11 och 16 år (British Council, 

[u.å.b]). 
27

 Enligt Bandura (refererad i Kreijns m.fl., 2013) avses med själveffektivitet en persons föreställning 

om hennes eller hans förmåga att utöva kontroll över något som påverkar ens liv.  
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I Inans och Lowthers (2010, s. 137, 146) studie har både lärarens beredskap till att 

använda IKT och lärarens uppfattningar om IKT:s roll för elevens lärande visat sig 

signifikant inverkar på lärarens IKT-användning. Studien genomfördes i den 

amerikanska staten Tennessee på 1382 lärare i K12
28

. Lärarens beredskap och 

uppfattningar påverkas i sin tur av faktorer som antal undervisningsår, ålder, allmänt 

stöd, tekniskt stöd, datortillgänglighet och datorvana.  Av dessa framgick datorvana 

som den starkaste påverkande faktor för lärarens beredskap, medan ålder inte hade 

någon signifikant effekt på varken lärarens beredskap eller lärarens tilltro till sin 

förmåga att använda teknik i undervisningen.  

Lärarens kompetensbrist, bristfälliga IKT-resurser och brist på tilltro till den egna 

förmågan att tillämpa IKT har också i en litteraturstudie påvisats som hinder för 

lärarens IKT-användning. Tillräckliga IKT-resurser, kompetensutveckling och 

tekniskt stöd betonas av särskild vikt för att stärka lärarnas tilltro till den egna 

förmågan att tillämpa IKT i undervisningen. (Bingimlas, 2009, s. 235.)  

Bristfällig kompetens att använda IKT i undervisningen konstateras också hos 

grundskollärare i Finland.  (Jalava, m.fl., 2014; Hietikko, m.fl., 2016). Såväl lärare 

som rektorer behärskar användningen av redskap och tekniska utrustningar. Lärarna 

klarar också av att hantera användningen av grundläggande presentationstekniker, 

basprogram, sociala medier, applikationer och e-post. Att tillämpa IKT som ett 

pedagogiskt verktyg upplevs däremot som utmanande. Grundskollärare är i 

jämförelse med högskolelärare sämre på att använda virtuella lärplattformar, till 

exempel Moodle och Fronter. (Hietikko, m.fl., 2016, s. 13.) Lärarnas bristande 

digitala kompetens framgår även i Kommunförbundets kartläggning (2014), där 64 

% av de medverkande grundskollärarna ansåg att de endast hade måttliga IKT-

färdigheter (Jalava, m.fl., 2014, s. 17).   

Enligt en nationell studie (Hietikko, m.fl., 2016, s. 15–18) har de IKT-fortbildningar 

som grundskollärare deltagit i varit otillräckliga. Majoriteten (60 %) av lärarna har 

under de senaste fem åren deltagit i en fortbildning inom IKT, men trots detta anser 

till och med 70 % av lärarna att fortbildningen varit bristfällig och otillräcklig. Det 

har varken behandlats tillräckligt om upphovsrätten, informationssäkerhet och 

                                                 
28

 K 12 används i den amerikanska skolsystemet och omfattar både förskolan, grundskolan, 

mellanstadium och högstadium (Corsi-Bunker, [u.å.]). K 12 motsvarar i princip Finlands 

grundläggande utbildning. 
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virtuella lärplattformar. Det upplevs även finnas ett behov av fortbildningar som ger 

lärarna möjligheten till idébyten kring hur IKT kan tillämpas i undervisningen på ett 

pedagogiskt ändamålsenligt sätt. Studien visar också ett positivit samband mellan 

deltagande i fortbildningar och inställningen till skolans digitalisering. De lärare som 

oftare deltar i fortbildningar, tillämpar också mer IKT i undervisningen.  

Tillgången till IKT-verktyg har i samma nationella studie (Hietikko, 2016, s. 21, 23) 

visat sig inverka på lärarnas faktiska användning av IKT i undervisningen. Det finns 

enligt studien behov av att trygga såväl lärarnas som elevernas tillgång till IKT-

utrustning. Förutom brist på IKT-verktyg, upplever lärarna problem med 

internetuppkopplingen och anser bland annat att det trådlösa nätverket är för 

långsamt.  

Lärarens attityder
29

, själveffektivitet och subjektiva normer
30

 kan också enligt en 

studie av Kreijns m.fl. (2013), påverka lärarens intention att använda nätbaserade 

läromedel. I studien, som genomfördes i Nederländerna, deltog totalt 1209 

grundskol
31

- och andra stadiets
32

 lärare. För att kunna förklara sambandet mellan 

intention och handling tillämpades en modell
33

 för beteendeintention. Lärarnas 

attityder, själveffektiv och subjektiva normer påverkas i sin tur av en rad 

bakgrundsvariabler. Av listan med bakgrundsvariabler valdes följande: lärarnas 

tidigare användning av nätbaserade läromedel, kollegornas användning av 

nätbaserade läromedel och lärarnas upplevda kunskaper om att använda nätbaserade 

läromedel. Alla undersökta variabler visade sig påverka lärarens attityder, 

själveffektivitet och subjektiva normer. Det framgick även i studien att lärarens 

attityder ansågs som den starkaste påverkande faktorn för lärarens intention att 

använda nätbaserade läromedel. I en studie om faktorer som inverkar på lärarnas 

                                                 
29

 Attityder definieras som personens allmänna förhållningssätt (Rosén, [u.å.]). 
30

 Subjektiva normer hänvisas till den sociala påtryckningen från till exempel viktiga kollegor (Kreijns 

m.fl., 2013). 
31

 Ett barn som går i primärskola eller grundskola i Nederländerna är mellan fyra och tolv år 

(European Agency for Special Needs and Inclusive Education, [u.å.a]).  
32

 För ett barn som avslutat primärskolan finns tre val av andra stadiets utbildning. Ett barn som går i 

andra stadiet är mellan 12 och 18 år. (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 

[u.å.a].) 
33

 Enligt den använda modellen kan en persons faktiska beteende förutsägas med hjälp av hennes eller 

hans beteendeintention. Med intention menas avsikter att utföra ett visst beteende eller en viss 

handling. Dessa avsikter baserar sig i sin tur på personens attityder, subjektiva normer och upplevd 

kontroll. (Ajzen, 2012, s. 11, 18.) 
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användning av internet i huslig ekonomi, visade sig också attityder till internet 

inverka på ämneslärares tillämpning av IKT i huslig ekonomi (Peng Lin, Su Luan & 

Rosini, 2012, s. 180). Studien är genomförd i Malaysia och dess relevans kan därför 

diskuteras. 

Lärarnas själveffektivitet i relation till IKT-användningen har också undersökts i en 

norsk studie. Syfte var att studera lärares upplevda nytta med IKT och dess koppling 

till själveffektivitet, IKT-användning och ålder. Av resultaten framgick, att ju lägre 

själveffektivitet, desto mer trodde lärarna att IKT kommer att utgöra ett problem i 

undervisningen. En högre ålder korrelerade också med föreställningen om att IKT 

skapar problem i undervisningen. Lärarna var främst oroade över om IKT kommer 

att gynna elevernas lärande och kompetensutveckling eller inte. (Scherer, m.fl., 2015, 

s. 202, 219.) Resultaten från studien tyder på att lärarnas kännedom om den 

potentiella nyttan med IKT i klassrummet inte är helt fullständig.  

Lärarnas upplevda nytta har även undersökts i en spansk studie (Badia, m.fl., 2014, s. 

357, 361) vars syfte var att undersöka de faktorer som inverkar på lärarnas 

uppfattningar kring nyttan med IKT. Lärarnas uppfattningar om nyttan med IKT 

påverkades av bland annat lärarnas digitala kompetens och internettillgänglighet. 

Uppfattningarna skiljde sig i olika undervisningsämnen. Lärarnas digitala kompetens 

utsågs däremot som den starkaste påverkande faktorn. I studien deltog totalt 702 

lärare från både primärskolor
34

 och sekundärskolor
35

. Inga signifikanta skillnader 

noterades i skolstadierna. Huruvida studiens resultat kan tillämpas i min studie kan 

diskuteras. Spanien är ett EU-land, vilket innebär att samma IT-politik torde 

tillämpas i landets utbildningspolitik som i övriga EU. Däremot var det först år 2010 

som EU enades om en gemensam digital agenda (EU-kommissionen, 2010). 

Att läraren ser och förstår nyttan med IKT i undervisningen, betyder inte automatiskt 

att han eller hon kommer att integrera teknik i undervisningen. Däremot har lärarnas 

upplevda nytta i tidigare studier framgått som den starkaste påverkande faktorn för 

intentionen att integrera IKT i undervisningen (Teo, 2009). Detta kan tolkas som att 

de lärare som upplever fördelar med IKT kommer med större sannolikhet integrera 

                                                 
34

 Enligt spanskt utbildningssystem är ett barn som går primärskolan mellan 6 och 12 år. Primärskolan 

ingår i den obligatoriska utbildningen. (European agency for special needs and inclusive education, 

u.å.b.) 
35

 En elev som går i en spansk sekundärskola är mellan 12 och 16 år. Sekundärskolan ingår i den 

obligatoriska utbildningen. (European agency for special needs and inclusive education, u.å.b.) 
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IKT i sin egen undervisningspraktik. Även i en studie om lärarnas användning av 

IKT i läroämnet huslig ekonomi, visade sig både attityden till internet och upplevd 

nytta påverkar intentionen att tillämpa internet i undervisningen. (Peng Lin, m.fl., 

2012, s. 180). 

Något som det inte forskats så mycket om är huruvida de enskilda läroämnena ger 

läraren olika förutsättningar för att tillämpa IKT i undervisningen. Eftersom 

läroämnen innehållsmässigt skiljer sig från varandra, kunde antas att så är fallet. I 

Australien har forskarna Howard, Chan, Mozejko och Caputi (2015, s. 24, 27) 

undersökt hur IKT tillämpas i läroämnena engelska, matematik och naturvetenskap. 

Resultaten baserar sig på datainsamlingar genomförda som delar av ett större 

forskningsprojekt mellan åren 2008 och 2013.  

Inom forskningsprojektet utarbetades en mätskala (TTP=Teachers Technology 

Practices) om lärarnas teknikrelaterade arbetsuppgifter både i och utanför 

klassrummet. Denna mätskala tillämpades för att kunna visa skillnader mellan de 

olika läroämnena. Med hjälp av mätskalan kunde man dela in de teknikrelaterade 

arbetsuppgifterna i arbetsuppgifter som utförs av lärare (professionella uppgifter) och 

de som eleverna utför (instruktionsuppgifter). I alla tre läroämnen engelska, 

matematik och naturvetenskap tillämpade lärarna IKT i det egna arbetet 

(professionella uppgifter) och till förmån för eleverna (instruktionsuppgifter).  

(Howard, m.fl., 2015, s. 27–28.) 

Endast ett fåtal signifikanta skillnader kunde påvisas mellan de olika läroämnena. 

Jämfört med engelskan och naturvetenskapen satte matematiklärarna mindre vikt på 

att använda IKT i det egna arbetet. Lärare i naturvetenskap hade eleverna att jobba 

mer med data och visuell teknik än lärarna i de övriga ämnen. Överlag var IKT:s 

viktigaste uppgift att främja elevens lärande och skapa förutsättningar för eleven att 

arbeta med data och visualisering. (Howard, m.fl., 2015, s. 30–32.) Resultaten pekar 

på att lärarnas anser det viktigare att tillämpa IKT för att utveckla elevens lärande 

framför egna professionella behov.  

Enligt Ross, Morrison och Lowther (refererad i Howard m.fl., 2015, s. 33) finns ett 

behov av att undersöka orsakerna till varför och hur tekniktillämpningen skiljer sig 

mellan olika läroämnen för att bättre förstå hur teknik ska integreras i undervisningen 

för att gynna elevens lärande.  Även i en brittisk studie framkom det att lärare oroar 
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sig över hur IKT ska tillämpas i det egna undervisningsämnet. Hur mycket fokus ska 

läggas på ämneskunskap respektive de tekniska hjälpmedlen? Det behöver däremot 

understrykas att studien är gjord på collegestuderande
36

. (Hennessy, Ruthven & 

Brindley, 2007, s. 170–171.) 

Dessa frågor är centrala även inom den grundläggande utbildningen i Finland. Det 

anses vara viktigt att lärarna får den IKT-stöd som de behöver, både i form av 

fortbildningar och lokalt stöd. Stöd ur ett långtidsperspektiv är nödvändigt för att 

läraren ska ha möjligheten att utveckla undervisningspraktiken med hjälp av IKT.  

(Hietikko, m.fl., 2016, s. 40–41.) 

2.4 Sammanfattning 

Det har forskats en hel del om IKT i relation till skolan och undervisningen. Redan 

ur ett globalt perspektiv visar forskningen att IKT får en allt större plats i det 

vardagliga livet. Forskning inom området IKT i skolan fokuserar på både fördelarna 

med IKT och de hinder som lärarna upplever vid användningen av IKT. PISA-studier 

ger en bra översikt över hur IKT används i skolan ur ett internationellt perspektiv. Av 

en PISA-studie framgår ett negativt samband mellan IKT-användning och PISA-

resultat. Bristfällig pedagogik ansågs vara orsaken. Ur ett nationellt perspektiv 

konstateras det att grundskollärarnas IKT-användning inte ökat nämnvärt de senaste 

åren, men att lärarna ändå ställer sig positiv till en ökad användning av IKT. Ett 

flertal faktorer inverkar däremot på lärarnas IKT-användning. För att läraren ska 

kunna tillämpa IKT som pedagogiskt verktyg, förutsätts ändamålsenligt pedagogiskt 

stöd. Relativt lite forskning finns om hur IKT tillämpas i olika läroämnen för att 

främja elevens lärande. Bristande forskning finns speciellt om lärarnas IKT-

användning i huslig ekonomi.  

  

                                                 
36

 En collegestuderande i Storbritannien är vanligtvis mellan 16–18 år (British Council, [u.å.a]). 
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3 IT-samhällets centrala begrepp  

Det digitaliserade samhället har resulterat i en rad begrepp som kan vara nödvändigt 

att definiera och reda ut. I kapitlet redogörs för de mest grundläggande begreppen i 

anslutning till IT-samhälle. Syftet är att förtydliga och ta fram väsentliga skillnader 

och innebörder mellan de olika begreppen.  

3.1 Teknik och teknologi 

När man övergripligt pratar om samhällets teknikutveckling, använder man ordet 

teknik eller teknologi. Betydelsemässigt skiljer de från varandra, men skillnaderna 

mellan begreppen kan tyvärr ibland upplevas som diffusa. Termen teknologi står för 

läran om teknik, medan teknik kan vara metoder inom denna lära. (Hult, [u.å.]; 

Svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken, 2002; TNC 

terminologicentrum, [u.å.])  

3.2 IT  

IT står för informationsteknik, det vill säga tekniken att hantera information. IT 

handlar inte enbart om datorer, men kan däremot innefatta digital teknik, såsom 

datorer, internet och andra elektroniska apparater. (Diaz, 2012, s. 19.) Henriksson 

[u.å.a] menar att begreppet informationsteknik används ofta synonymt med 

informationsteknologi, trots att de är skilda ord. Informationsteknologi står 

egentligen för läran om informationsteknik.   

Enligt Henriksson [u.å.b] är IT ett ”samlingsbegrepp för de tekniska möjligheterna 

som skapats genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation”. IT fick sitt 

genombrott efter 1980-talet då ett flertal industriländer med USA i spetsen deltog i 

omfattande utvecklings- och forskningssatsningar för att utreda om samhällets 

problem kunde lösas med hjälp av IT. Informationsteknik eller IT är således inget 

nytt myntat begrepp.  

IT har påverkat alla aspekter av samhället, speciellt ekonomin. IT:s kraftiga inverkan 

på samhället har gett upphov till det så kallade IT-samhället. IT-samhälle är ett 

förkortat namn av informationssamhället. Det postindustriella samhället är ytterligare 

ett namn. IT-samhället kännetecknas av snabb kunskapsutveckling, ökat 
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informationsflöde och modern informationsteknologi. (Henriksson, Sjölin & 

Lindgren, [u.å].)  

3.3 IKT 

Efter att internet fick sitt genombrott uppstod ett nytt begrepp, nämligen IKT. Medan 

IT står för de tekniska uppfinningarna och den informationshantering som dessa 

verktyg möjliggör, står begreppet IKT för informations- och kommunikationsteknik, 

det vill säga de kommunikationsmöjligheter som IT ger upphov till (Diaz, 2012, s. 

19; OECD, 2012a, s. 16.) 

Enligt Diaz (2012, s. 19) betonar IKT den telekommunikation som kan fås till stånd 

med hjälp av IT och utgör således en del av IT-begreppet. OECD (2012a, s. 16–17) 

menar däremot att IKT innefattar alla element, inklusive datorer, nätverk, 

mobiltelefoner, smarttelefoner, pekplattor samt övriga tekniska innovationer med 

tillhörande applikationer. OECD anser det vara viktigare att lyfta fram 

internettillgängligheten än tillgången till olika verktyg. Därför anser OECD att fokus 

behöver ligga på IKT och inte IT vid till exempel politiska diskussionsfrågor 

gällande utbildning och undervisning.   

Teknikutvecklingens effekt på samhället har minst sagt varit betydlig. Stora 

förändringar har skett speciellt gällande informationstillgången. I takt med det ökade 

informationsflödet har också människans förhållning till kunskap och lärande 

förändrats. IKT har fått stor betydelse i utbildningssammanhang. Att utveckla 

grundläggande IKT-färdigheter är numera ett krav som fastslås i skolans 

styrdokument såsom läroplanen (Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 23). IKT-färdigheter 

anses vara en viktig grund för lärande både i skolan och i arbetslivet. (EU-

kommissionen, 2007, s. 1, 7.)  

Ur ett bredare perspektiv är IKT-kompetens en viktig källa för samhällets 

ekonomiska tillväxt och den globala utvecklingen (EU-kommissionen, 2014a; 

Unesco, 2011, s. 2). Unesco
37

 arbetar bland annat för att främja tillgång till IKT i 

utbildningen ur ett globalt perspektiv. Färdigheter i IKT är en nödvändighet för att 

kunna agera som aktiva samhällsmedborgare. IKT-färdigheter ses även som nyckeln 

                                                 
37

 Unesco är en förkortning av ”Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och 

kultur”. Den internationella organisationen bildades år 1945 och jobbar främst för mänskliga 

rättigheter, säkerhet och fred. (Unesco, [u.å.a].) 
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till den globala ekonomiska tillväxten i och med den ständiga kunskapsproduktionen 

som den möjliggör. (Unesco, 2011, s. 2.) 

EU jobbar för samma principer som Unesco, men ur en europeisk synvinkel. 

Skillnaden mellan Unesco och EU bör påpekas här eftersom Unesco är en 

internationell organisation som bygger på frivillig anda och har 195 medlemsländer. 

EU är också en internationell organisation, men består däremot av 28 självständiga 

stater, vilket betyder att EU har en viss beslutanderätt.  (EU, 2015; EU-

kommissionen, 2007; EU-kommissionen, 2010.) 

EU:s Europa 2010 är en tioårsstrategi som handlar om att skapa förutsättningar för 

hållbar tillväxt och sysselsättning inom EU. I strategin prioriteras bland annat digital 

ekonomi, bland annat har en digital agenda utarbetats för att bättre dra nytta av IKT 

för smart ekonomisk tillväxt. (EU-kommissionen, 2010.) 

3.4 Digital kompetens 

Det finns ingen fullständig definition på begreppet kompetens. Marklund [u.å] 

definierar kompetens som ”formell kompetens, utbildning eller erfarenheter som 

krävs för viss tjänst eller befattning”. I EU-kommissionen (2007, s. 3) referensram 

för livslångt lärande omfattar kompetens allt från kunskaper, färdigheter till attityder. 

Digital kompetens definieras däremot som ”säker och kritisk användning av 

informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för 

kommunikationsändamål” (EU-kommissionen, 2007, s. 7). 

En person med digital kompetens har de färdigheter som krävs för att söka fram, 

samla in, bedöma, strukturera, bearbeta, värdera, använda och producera information. 

Digital kompetens innefattar förmågan att använda informations- och 

kommunikationsteknik på ett kreativt och kritiskt sätt. Vidare förutsätter digital 

kompetens kunskaper om informationsteknikens potentiella användningsområden 

och risker i vardagslivet, i skolan och i arbetet. (EU-kommissionen, 2007, s. 7.) 

Digitala kompetensens litteraciteter 

Vid diskussioner om digital kompetens, IKT-kompetens och litteracitet, dyker en rad 

begrepp upp som liknar varandra utifrån många aspekter, men skiljer sig ändå 

innehållsmässigt. Som redan framgick tidigare, består kompetens av kunskaper, 
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färdigheter och attityder. Dessa bildar tillsammans olika typer av litteraciteter (Ala-

Mutka, 2011, s. 44).  Vad är då litteracitet? I Nationalencyklopedin [u.å.b] definieras 

litteracitet som ”ett begrepp som används för verksamheter som är relaterade till 

läsande och skrivande”.  

Traditionellt har alltså definitionen lytt som ovan, men i takt med samhällets 

digitalisering har begreppet fått en annan innebörd. Traditionella böcker har 

omvandlats till digitala texter och läsandet samt skrivandet har ändrat sin karaktär. 

Detta har lett till uppkomsten av nya litteraciteter. (Ferrari, 2012, s. 11.) 

Ala-Mutka (2011, s. 30) har utifrån en litteraturstudie gjort en beskrivning av vilka 

litteraciteter, kunskaper, färdigheter och attityder som begreppet digital kompetens 

består av. Digital kompetens består av fem överlappande litteraciteter; IKT-

litteracitet, internetlitteracitet, digital litteracitet, informationslitteracitet och 

medialitteracitet. IKT-litteracitet tar bland annat fasta på färdigheterna som krävs för 

att hantera information. (Ala-Mutka, 2011, s. 23–24.) 

Internetlitteracitet handlar om informationshantering på nätet och om förmågan att 

dra nytta av den mängd information som finns tillgänglig på nätet (Ala-Mutka, 2011, 

s. 24). Digital litteracitet, även kallad för e-litteracitet handlar i sin tur om förmågan 

att kritiskt utvärdera digitala medier och dess innehåll, kommunicera i olika digitala 

kontexter samt förmågan att skaffa sig tillgång till digitala medier och IKT (Ala-

Mutka, Punie & Redecker, 2008, s. 2). 

Informationslitteracitet är, enligt Unesco, en mänsklig rättighet som också är 

nödvändigt för livslångt lärande. Begreppet omfattar fem element: 1. Att kunna 

identifiera sitt behov av information, 2. Att utvärdera och söka information, 3. Att 

kunna lagra och hämta information, 4. Att kunna använda information på ett effektivt 

och etiskt korrekt sätt och 5. Att tillämpa information för att skapa och dela kunskap. 

(Catts & Lau, 2008, s. 7, 12.) 

Begreppet medialitteracitet tillämpades till en början för att beteckna de mer 

traditionella medierna som radio och tv (Ala-Mutka, 2011, s. 26). Numera inkluderas 

även internet.  Med medialitteracitet avses de kompetenser som behövs för att kunna 

ta del av både traditionella och nya medier. Det handlar bland annat om att kunna 

förstå mediernas funktion i samhället, att kritiskt utvärdera mediernas innehåll och 
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att beakta de färdigheter som förutsätts för att skapa användar-genererat innehåll. 

(Unesco, [u.å.b].) 

Samhället är däremot i kontinuerlig förändring, vilket innebär att det ställs nya krav 

på färdigheter och kompetenser (Leu, Zawilinski, Forzani & Timbrell, 2014, s. 344). 

Innebörden i begreppet digital kompetens kan därav sannolikt också förändras.  

Redan nya mobilapplikationer kan förutsätta en annan typ av kunnighet än tidigare. 

Detta betyder att människan i dagens samhälle ständigt behöver anpassa sig samt 

upprätthålla sin digitala kompetens.  

Multilitteracitet 

Förutom de litteraciteter som redogjorts i kapitlet, pratas det ytterligare om en annan 

typ av litteracitet, nämligen multilitteracitet. Multilitteracitet är ett begrepp som 

lanserades av The New London Group
38

 redan år 1996. Begreppet togs fram som 

svar på samhällets behov av en bredare syn på litteracitet. (Cazden, Cope, 

Fairclough, Gee, Kalantzis, Kress, Luke, Michaels & Nakata, 1996, s. 60, 62). 

Enligt Glgu 2014 (Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 22) handlar multilitteracitet om att 

på ett mångsidigt sätt kunna läsa, skriva, skapa och kritiskt värdera texter i olika 

format och kontexter. I Glgu 2014 utgör digital kompetens en del av multilitteracitet. 

Multilitteracitet är egentligen ett paraplybegrepp för flera litteraciteter. The New 

London Group har sammanfattat de olika elementen i begreppet multilitteracitet i en 

omfattande figur, men som jag väljer att åskådliggöra i en egen utarbetad tabell (se 

tabell 1).  

Tabell 1. Multilitteracitetens delar 

Element Exempel på innehåll 

Språk-litteracitet Språk, ordförråd 

Visuell-litteracitet Bilder, färger, bakgrund 

Audio-litteracitet Ljudeffekter, musik 

Kinestetisk-litteracitet Gester, kroppsspråk, känslor 

Rumslig-litteracitet  Geografi och miljö 

 

Enligt tabellen delas multilitteracitet in i följande litteraciteter: språk-litteracitet, 

                                                 
38

 The New London Group är en forskargrupp som bildades år 1994. Gruppen fick sitt nuvarande 

namn av platsen, New London, där 10 pedagoger samlades för att diskutera utvecklingen av en 

multimodal teori, multilitteracitet. (Cazden m.fl., 1996, s. 62.) 
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visuell-litteracitet, audio-litteracitet, kinestetisk-litteracitet och rumslig-litteracitet. 

Alla dessa litteraciteter anses vidga textbegreppet. (Cazden, m.fl., 1996, s. 83.) I 

undervisningssammanhang krävs en rik, mångsidig och multimodal textmiljö för att 

eleverna ska ha möjligheten att utveckla denna kompetens. Multilitteracitet anses 

vara en nödvändig byggsten för att kunna tolka och skapa en förståelse för den 

mångsidiga världen. (Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 22–23.) 

Mäta digital kompetens 

Digital kompetens är ett kompetensområde som utvecklas hela livet igenom. Att 

mäta en persons digitala kompetens kan däremot upplevas som problematisk 

eftersom den innefattar en rad färdigheter, kunskaper och attityder. Ett 

självskattningsramverk för digital kompetens DIGCOMP
39

 utarbetades år 2013 för 

att utveckla den digitala kompetensen hos europeiska medborgare. Ramverket 

lanserades av Joint Research Center som är EU-kommissionens generaldirektorat för 

utbildning och kultur. Utarbetande av självskattningsverktyget hör ihop med 

tillväxtstrategin Europa 2020
40

 och EU:s utnämnda nyckelkompetenser för livslångt 

lärande. (Ferrari, 2013, s. 2, 4.) 

Självskattningsverktyget kan användas för att få en uppskattning av en individs 

digitala kompetens och på så sätt fungera som utgångspunkt för främjande av digital 

kompetens. (Ferrari, 2013, s. 7.) Självskattningsverktyget innefattar däremot en 

omfattande text och uppskattningen av sin digitala kompetens kan upplevas som 

tidskrävande. I denna studie tillämpas inte DIGCOMP självskattningsverktyget. 

Respondenterna får istället i enkäten uppskatta sin digitala kompetens genom att ta 

ställning till hur väl de behärskar de färdigheter, kunskaper och attityder som 

definieras i EU-kommissionens referensram med nyckelkompetenser för livslångt 

lärande. 

3.5 Sammanfattning 

En stor del av de centrala begrepp som redogjorts i kapitlet har fått en given plats i 

samhället och inom utbildningen (Europeiska gemenskaperna, 2007, s. 3; Ilomäki, 

2013, s. 7; Utbildningsstyrelsen, 2014a). Flera av begreppen har en bred definition, 

                                                 
39

 DIGCOMP är en förkortning av digital competence.  
40

 Europa 2020 är det övergripande namnet för EUs tioårsstrategi för tillväxt och jobb (EU-

kommissionen, 2014b). I det fortsatta arbetet används Europa 2020. 
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vilket kan leda till att de förväxlas eller används överlappande. Innebörden i 

begreppet digital kompetens kan också skilja sig åt och kan innebära svårigheter när 

det gäller främjande av den digitala kompetensen. (Ala-Mutka, 2011, s. 22.) Det 

finns däremot utarbetade självskattningsverktyg som kan användas för att mäta och 

följa upp den digitala kompetensen.   
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4 IKT och lärande 

I kapitlet ges inledningsvis en överblick över hur synen på kunskap och lärande 

förändrats genom åren och hur denna förändring återspeglas i den nationella 

läroplanen. Vidare presenteras de nya kompetenskraven för 2000-talets medborgare 

med inriktning på den digitala kompetensen. Kapitlet fortsätter med en kort 

presentation om hur ämnet IKT i undervisningen uppmärksammats på såväl nationell 

och internationell nivå. I kapitlet finns ett mer omfattande avsnitt om de mest 

grundläggande IKT-verktygen som används i skolan. Vidare ges en kort översikt 

över indikatorer som används för att mäta och följa upp hur IKT tillämpas i 

undervisningen. Avslutningsvis följer ett teoriavsnitt om de faktorer som visat sig 

inverka på lärarnas IKT-användning.  

4.1 Syn på kunskap och lärande  

Vad har IKT och digital kompetens med synen på kunskap och lärande att göra? Ur 

ett historiskt perspektiv kan synen på kunskap och lärande spåras tillbaka till 

skriftspråkets uppkomst och till de antika grekerna, som Sokrates (469–399 f.v.t) och 

Platon (427–347 f.v.t.) (Lundgren, [u.å.]; Ringborg, 2004, s. 20). Ett flertal 

pedagogiska teorier har genom tiderna präglat vår syn på kunskap och lärande. 

Nedan följer en kort redogörelse för de pedagogiska teorierna som under den senaste 

århundrandet haft mest inflytande på skolans och läroplanens värdegrund. Till dessa 

hör bland annat behaviorismen, progressivismen, kognitivismen, konstruktivismen, 

socialkonstruktivismen och det sociokulturella perspektivet.  

Från behaviorismen till det sociokulturella perspektivet  

Behaviorismen är en kunskapstradition där lärande grundar sig på tidigare 

erfarenheter och reflexer. Behaviorismen hade sin genomslagskraft i USA i mitten av 

1900-talet. Det var Ivan Pavlovs (1849–1936) betingningsprocesser
41

 och experiment 

som gav upphov till en inlärningspsykologi som baserade sig på stimuli och respons, 

belöning och straff. I de nyare behavioristiska teorierna fokuserade man mer på 

människans behov, drifter och motivation. (Imsen, 2000, s. 30–32; Babkin, 1976, s. 

                                                 
41

 Pavlov utförde otaliga psykologiska experiment på hundar för att studera de obetingade
41

 och 

betingade reflexerna. Med obetingade reflexer menas medfödda reflexer, medan betingade reflexer 

avser inlärda reflexer. (Babkin, 1976, s. 273–274.) 
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273–275.) Lantz-Andersson och Säljö (2014, s. 24) menar att behaviorismen lever 

kvar i skolan än i dag. Den behavioristiska synen på lärande återspeglas till exempel i 

kunskapsöverföringen, där digitala verktyg medierar, det vill säga överför kunskaper 

till eleverna. Skolan på 1900-talet fick däremot ta emot en hel del kritik. Det ansågs 

bland annat för snävt att enbart fokusera på människans yttre beteende. (Imsen, 2000, 

s. 37–38; Lantz-Andersson & Säljö, 2014, s. 24.) 

Kritiken gav upphov till en ny pedagogik, progressivismen. Progressivismen och 

filosofen John Deweys (1859–1952) pedagogiska tankar fick stor genomslagskraft. 

Dewey myntade bland annat orden ”learning by doing”, ett begrepp som i 

utbildningssammanhang innebar en betoning på praktiska färdigheter och elevaktiva 

arbetssätt och undervisningsmetoder. (Dewey, 1996, s. 243, 245, 249; Rinne, 

Kivirauma & Lehtinen, 2015, s. 198–199.) 

Som en motsats till behaviorismen utvecklades kognitivismen och konstruktivismen, 

som jämfört med behaviorismen fokuserade mer på människans mentala processer. 

En av de mest framträdande pedagogerna inom konstruktivismen var schweizaren 

Jean Piaget (1896–1980). För att kunna förklara människans anpassningsprocess och 

interaktion med omvärlden använde Piaget de centrala begreppen assimilation
42

 och 

ackommodation
43

. Piaget satte vidare mycket uppmärksamhet på barnets olika 

utvecklingsstadier, medan språkets betydelse mer eller mindre utelämnades (Phillips, 

1969, s. 15–103, 129). 

Lev Vygotskij (1896–1934) beaktade i motsats till Piaget även språkets betydelse för 

lärandet. Vygotskij utvecklade grundidéerna till det sociokulturella perspektivet på 

lärandet, ett synsätt där både språk, verktyg och socialt samspel har en roll för 

lärandet. (Vygotsky, 1978, s. 27–28; Säljö, 2011, s. 162–163.) För att utveckla 

lärandet blir det således viktigt för människan att lär sig hantera dessa redskap. 

(Säljö, 2011, s. 158–159, 162–163.)  

                                                 
42

 Med assimilation menas att människan tar in något nytt från omgivningen som införlivas till hans 

eller hennes redan existerande tankestrukturer. Det kan handla om till exempel ny information, intryck 

eller erfarenheter. (Phillips, 1969, s. 7–9; Siljander, 2005, s. 209–210.) 

43
 Ackommodation är en aktiv anpassningsprocess där människan blir tvungen att ändra sitt gamla 

tankesätt och sina strukturer till följd av ny information och nya upplevelser. (Phillips, 1969, s. 7–9; 

Siljander, 2005, s. 209–210.) 
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Alla dessa teorier har i tiderna mer eller mindre påverkat läroplaners värdegrund och 

syn på lärande. Enligt Lantz-Andersson och Säljö (2014, s. 25–26) kan den 

konstruktivistiska synen visa sig i elevernas självinstruerande och aktiva arbetssätt 

med hjälp av digitala verktyg.  

Ny syn på kunskap och lärande 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande har vidareutvecklats av Säljö 

(2008), som i sina verk bland annat skrivit om lärande och kulturella redskap. Enligt 

Säljö är förståelsen av hur olika verktyg eller artefakter
44

 fungerar utgjort en viktig 

del av människans kunnande. Alla perioder har sina tidsbestämda verktyg som i sin 

tur ställer krav på nya kunskaper och färdigheter. Digitaliseringen har gett upphov till 

allt modernare artefakter som datorer, smarttelefoner och pekplattor. Människans 

förmåga att hantera dessa redskap är därför avgörande för kunskapsutvecklingen 

eftersom de ger möjlighet att utföra uppgifter som annars inte var möjliga. (Säljö, 

2005, s. 75–77.) Dessa nya verktyg innebär i sin tur nya utmaningar för skolan. 

Verktygen ställer bland annat krav på nya undervisningsmetoder och arbetssätt. Att 

förnya och förändra är däremot långt ifrån enkelt och självklart. Fortfarande används 

till exempel traditionella prov där eleven inte tillåts använda de redskap hen är van 

vid.  (Lantz-Andersson & Säljö, 2014, s. 13–14; Säljö, 2005, s. 75–77 Säljö, 2008, s. 

14–15, 17, 20.) 

Teknikens utveckling har även lett till att de traditionella tidstrogna medierna, 

videofilmerna och diabilderna ersatts med nya digitala medier och verktyg (Lantz-

Andersson & Säljö, 2014, s. 15, 18; Pålsson, 2014, s. 15). Med digitala medier avses 

innehåll i digitala kontexter. Sociala medier är typer av digitala medier som fått en 

betydande roll i de flesta människors vardag. Sociala medier används för att beteckna 

information som produceras av slutanvändarna och finns tillgängligt för allmänheten. 

(Kaplan & Haenlein, 2010, s. 60–61.) 

Digitala verktyg och medier möjliggör en multimodal gestaltning av innehåll tack 

vare kombinationen av text, ljudeffekter, tal, film och rörliga animationer. Den 

multimodala karaktären anses kunna främja lärandet och förståelsen av ett stoff. Att 

använda informationsteknik i undervisningen är däremot inte problemfritt. 

                                                 
44

 Med artefakt avses redskap, verktyg, vapen eller smycken som människan konstruerat med hjälp av 

sina erfarenheter och kunskaper (Säljö, 2008, s. 14). 
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Digitaliseringen ställer förutom krav på nya kompetenser, krav på nya 

undervisningsmetoder och arbetssätt. (Lantz-Andersson & Säljö, 2014, s. 20–23.) 

Den nya synen på kunskap och lärande innebär enligt Lantz-Andersson och Säljö 

(2014, s. 23, 27) att frångå från bland annat faktainhämtning. Lärarens utmaning är 

att med hjälp av IKT-verktyg utveckla nya produktiva lärandemiljöer och 

undervisningsmetoder. Detta är utgångspunkten för att eleverna ska ha möjlighet att 

utveckla viktiga kompetenser. I praktiken betyder detta att eleverna lär sig genom att 

till exempel tillämpa nätbaserade läromedel samt olika digitala verktyg som en del av 

lärandeprocessen.  

Pachler (2014, s. 3) poängterar att det nya sättet att lära sig handlar längre varken om 

procedurt
45

 lärande (till exempel att skriva) eller om traditionell 

informationsöverföring. Eleven ska lära sig behärska allt komplexare helheter och 

problem som till exempel globaliseringen. Detta förutsätter av läraren mer 

läroämnesöverskridande samarbete och undervisning. (Jordman, Kiili, Lonka, 

Schneitz & Vauras, 2015, s. 78.)  

Digitaliseringens medförda förändringar i synen på kunskap och lärande ger sig 

också i uttryck i läroplansarbeten. I avsnitt 4.2 redogörs för hur samhällets 

digitalisering speglas i de nationella läroplanerna åren 1985–2004. Den nationella 

läroplanen Glgu 2014 presenteras skilt i avsnitt 4.3. 

4.2 Teknikens roll för lärandet i läroplaner mellan 1985–2004  

I avsnittet ges en överblick över hur samhällets digitalisering med åren fått en allt 

större roll för lärandet i nationella läroplaner. I tabell 2 jämförs teknologins roll för 

lärandet och för läroämnet huslig ekonomi i de tre senaste läroplanerna: Grunderna 

för grundskolans läroplan 1985 (hädanefter Ggl 1985), Grunderna för grundskolans 

läroplan 1994 (hädanefter Ggl 1994) och Grunderna för läroplanen för den 

grundläggande utbildningen 2004 (Hädanefter Glgu 2004).  

  

                                                 
45

 Procedurkunskap handlar om ”inlärd förmåga att utföra rörelser och handlingar enligt ett fast 

schema” (Psykologiguiden, 2015). 
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Tabell 2. Samhällsutvecklingens återspegling i läroplaner mellan 1985–2005 

Läroplan Teknologins roll för lärandet Teknologi i huslig ekonomi 

Ggl 1985 Enligt Ggl 1985 ska samhällets 

krav beaktas i undervisningens 

innehåll.  

Eleverna ska bland annat bli 

införstådda i teknologins roll inom 

de viktigaste industrierna. 

(Skolstyrelsen, 1985, s. 12–13.) 

 

Teknologins roll framgår inom 

ämnesområdet ”Näring och 

hälsa”, där eleverna lära sig om 

massmedier och källkritik. 

(Skolstyrelsen, 1985, s. 268). 

Ggl 1994 Teknologins roll för lärandet 

betonas i synen på inlärning och 

kunskap, i målen och inom 

temaområdena datatekniskt 

kunnande och indirekt i 

kommunikationsfostran. 

(Utbildningsstyrelsen, 1995, s. 10–

12, 35.)   

 

Eleverna ska bli införstådda 

med vilken roll tekniken har 

för vardagssysslor och för 

inhämtning och bearbetning av 

information. 

(Utbildningsstyrelsen, 1995, s. 

104–105.) 

Glgu 2004 Begreppet livslångt lärande 

etableras och teknikens roll för 

lärandet speglas i värdegrunden, i 

utformningen av den pedagogiska 

miljön, i valet av arbetsmetoder och 

i de olika temaområdena. 

(Utbildningsstyrelsen, 2004, s. 12, 

16–17, 36–41.) 

Det ställs krav på digital 

kompetens inom det centrala 

innehållet ”Konsumenten och 

den föränderliga miljön”. I 

kriterier för vitsordet 8 framgår 

också att eleven ska lära sig 

tillämpa olika typer av 

information och bedöma dess 

tillförlitlighet. 

(Utbildningsstyrelsen, 2004, s. 

250–251.) 

 

Det syns tydligt hur samhällsutvecklingen speglar sig i läroplanerna. I Ggl 1985 har 

teknologin en ganska obetydlig roll för lärandet. I Ggl 1994 syns hur 

samhällsutvecklingen resulterat i en förändrad syn på kunskap och lärande. I Glgu 

2004 får tekniken en betydligt större roll för lärandet jämfört med Ggl 1994. Varken 

IT eller IKT används som etablerade begrepp i någondera läroplan. Enligt Glgu 2004 

ska läroplanen däremot innehålla en IT-strategi.  

4.3 Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 

I Glgu 2014 har avsnittet Synen på kunskap och lärande som funnits med sedan Ggl 

1994 ersatts med Synen på lärande. Frågan är, om kunskapssynen avsiktligen 

lämnats bort? Kanske råder det en osäkerhet kring vad kunskap är i dagens moderna 
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samhälle? Fortfarande betonas samma aspekter i synen på lärande som i Glgu 2004, 

nämligen ett livslångt lärande. Däremot ligger tyngdpunkten mer på lärande i 

samspel och positivt lärande, vilket innebär att elevens intressen beaktas allt mer i 

lärandeprocessen. (Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 16.) 

Mål och uppdrag 

I målen sätts fokus på att trygga en bred allmänbildning och ge eleverna 

förutsättningar för att utveckla kompetenser som behövs för fortsatta studier. Även 

jämlikhet, livslångt lärande och humanitet framhålls som viktigt. 

(Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 16, 19.) 

Det som däremot betonas mer i Glgu 2014 är betydelsen av mångsidig utveckling av 

kompetenser. Ett nytt tillskott i den nya läroplanen är också den mångsidiga 

kompetensen, som sammanlagt består av sju kompetensområden: förmågan att tänka 

och lära sig, kulturell och kommunikativ kompetens, vardagskompetens, 

multilitteracitet, digital kompetens, arbetslivskompetens och entreprenörskap och 

förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid. Syftet med dessa 

kompetensområden är att skapa de rätta förutsättningarna för elevernas personliga 

utveckling, men också för att eleverna ska ha möjlighet att tillämpa en hållbar 

livsstil. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla dessa kompetensområden i alla 

läroämnen. (Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 20.) 

Krav på digital kompetens 

Samhällsutvecklingen och de nya kompetenskraven verkar genomsyra mer eller 

mindre hela läroplanen. Dessa nya kompetenskrav syns bland annat i den mångsidiga 

kompetensen, varav tre kompetensområden kan direkt eller indirekt kopplas till 

teknikutvecklingen och behovet av att tillämpa IKT i undervisningen. Att tillämpa 

teknologi i undervisningen gynnar särskilt utvecklingen av elevens digitala 

kompetens. (Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 22–23.) 

Digital kompetens anses i Glgu 2014 (Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 23) som en 

nödvändig medborgarfärdighet som eleverna ska utveckla inom den grundläggande 

utbildningen. Inom kompetensområdet ställs krav på att läraren tillämpar IKT i alla 

undervisningsämnen och alla årskurser. Eleverna ska i sin tur ges möjligheten att 

utveckla digital kompetens inom olika områden. Eleverna ska lära sig hantera 

digitala verktyg på ett ansvarsfullt och säkert sätt samt utveckla en förståelse för 
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aktuella begrepp i anslutning till digitala verktyg. Eleverna ska lära sig använda 

digitala verktyg för kommunikativa syften och som stöd för sina arbeten. Slutligen 

ska eleverna skapa sig en förståelse för de digitala verktygens roll och betydelse i 

skola, arbetsliv och samhälle och känna till riskerna med digitala verktyg.  

Innehållet i kompetensområdet digital kompetens är väldigt fokuserat på de digitala 

verktygen. Ytterst lite uppmärksamhet ges åt sociala medier, användar-genererat 

innehåll eller nätetikett. Sociala medier utgör trots allt en central del av elevernas 

vardag. Däremot betonas tillämpningen av IKT vid utformning av lärmiljöerna med 

syftet att skapa mångsidiga miljöer (Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 30).  

Digital kompetens utgör också en del av kompetensområdet multilitteracitet. 

Eleverna behöver kompetens i multilitteracitet för att kunna skapa sig en förståelse 

av den mångfasetterade omvärlden. Multilitteracitet handlar enligt Glgu 2014 

(Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 22) om ”förmågan att tolka, producera och värdera 

olika slag av texter i olika medier och miljöer”. Med olika texter menas allt från 

verbala, visuella, auditiva, numeriska till kinestetiska texter. Dessa texter eller 

symboler kan i sin tur återfinnas i bland annat böcker, tidningar, radio, tv, datorer 

och pekplattor. För att eleverna ska få möjlighet att utveckla kompetens i 

multilitteracitet krävs en mångsidig textmiljö, vilket samtidigt indirekt ställer krav på 

tillämpning av IKT i undervisningen. (Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 22–23.) 

Vardagskompetens utgör ett kompetensområde, vars syfte är att ge eleverna 

förutsättningar för att hantera vardagen på ett hållbart sätt. Här beaktas allt från 

välmående och säkerhet, mänskliga relationer, tidshantering till teknologi. Gällande 

teknologin ska eleverna utveckla kunskaper om vardagens teknologi samt lära sig 

använda teknik på ett säkert sätt. En hållbar livsstil är överlag det som genomsyrar 

kompetensområdet. (Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 22.) 

Med tanke på innehållet i kompetensområdet borde även utvecklingen av elevernas 

digitala kompetens samt tillämpning av IKT i undervisningen ha stor betydelse för 

att eleverna ska ha möjlighet att utveckla den vardagliga kompetensen. Digital 

kompetens löper inte enbart som en röd tråd i vardagskompetensen, utan även genom 

andra kompetensområden i den mångsidiga kompetensen.  
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4.4 Moderna samhällets kompetenser  

I avsnittet sammanfattas de viktigaste kompetenserna som behövs i ett ständigt 

föränderligt samhälle. Samhällets digitalisering och den ökade informationsmängden 

förändrar både människans sätt att tänka och lära sig. Därav ställs också krav på nya 

kunskaper, färdigheter och attityder (Griffin & Care, 2015, s. 15.) Ramverk för de 

nya kompetenserna har utarbetats av såväl EU som andra forskare.  

EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande 

EU:s utarbetade referensram med nyckelkompetenser för livslångt lärande är i 

grunden ett initiativ som tagits inom Europa 2020. Europa 2020, som är en 

tioårsstrategi, handlar om att uppnå mål inom utbildning, forskning, innovation och 

det digitala samhället, för att på lång sikt uppfylla kraven för en hållbar och smart 

tillväxt. Målen förutsätter att de europeiska medborgarna ges möjlighet att utveckla 

de kunskaper och färdigheter som behövs i morgondagens samhälle. (EU-

kommissionen, 2014a.) 

Idén med nyckelkompetenser för livslångt lärande har sin grund i EU-medborgarnas 

behov av att utveckla de färdigheter och kompetenser som anses nödvändig för ett 

framgångsrikt liv, för personlig utveckling och för att aktivt kunna delta i samhället 

och i arbetslivet. Det anses speciellt viktigt att kunna hantera det digitaliserade 

samhället för att i längden gynna innovationer och EU:s konkurrenskraft. Det handlar 

också om att kunna känna sig delaktig i samhället och förebygga utslagenhet. (EU-

kommissionen, 2007, s. 1.) 

Nyckelkompetenserna för livslångt lärande består av följande åtta 

kompetensområden: 1. Kommunikation på modersmålet, 2. Kommunikation på 

främmande språk, 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och 

teknisk kompetens, 4. Digital kompetens, 5. Lära att lära, 6. Social och medborgerlig 

kompetens, 7. Initiativförmåga och företagaranda, 8. Kulturell medvetenhet och 

kulturella uttrycksformer. Förutom fastställande av nyckelkompetenserna, ska 

referensramen fungera som stöd för att ge alla ungdomar tillfälle att utveckla dessa 

kompetensområden inom den grundläggande utbildningen (EU-kommissionen, 2007, 

s. 3.) 
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Digital kompetens pekas ut av EU-kommissionen (2007, s. 3, 7) som en av de åtta 

nyckelkompetenserna för livslångt lärande. I enlighet med EU-kommissionens 

definition på digital kompetens, handlar digital kompetens om att kunna använda IT-

samhällets teknik på ett ansvarsfullt, säkert och kritiskt sätt. Användningen grundar 

sig på IKT-färdigheter, som i sin tur handlar om att kommunicera på nätet och söka, 

utvärdera, lagra, skapa, framföra samt dela information.  

Digital kompetens handlar även om att kunna hantera digitala verktyg med 

tillhörande applikationer och program samt känna till de risker och möjligheter som 

är förknippade med internet och kommunikation på nätet. En person med digital 

kompetens har även kunskaper om hur teknik främjar kreativitet och innovationen. 

Ytterligare handlar digital kompetens om att vara medveten om de etiska principerna 

och om att kunna granska informationens tillförlitlighet och trovärdighet. (EU-

kommissionen, 2007, s. 7.) 

I en jämförelse mellan EU-kommissionens (2007, s. 7) och läroplanens Glgu 2014 

(Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 23) definition på digital kompetens, har EU-

kommissionen klart en bredare syn på digital kompetens. I Glgu 2014 sätts fokus på 

hanteringen av de digitala verktygen. EU-kommissionen har sin tyngdpunkt på bland 

annat attityder och färdigheter som behövs för att på ett ansvarsfullt och kritiskt sätt 

kunna använda samt kommunicera på internet.  

Kompetenser för 2000-talet 

Binkley, Erstad, Herman, Raizen, Ripley och Rumble (2010, s. 1–2) har också 

utifrån en metaundersökning utarbetat en lista över tio grundläggande kompetenser 

för 2000-talets medborgare. Kompetenserna delas in i följande fyra områden: 1. 

Tankesätt, 2. Arbetsmetod, 3. Verktyg och 4. Levnadssätt. I tabell 3 presenteras de 

kunskaper, färdigheter och attityder som finns representerade för varje 

kompetensområde.  

Tabell 3. 2000-talets nyckelkompetenser 

Huvudgrupper Kompetenser 

Tankesätt  Kreativitet och innovation 

Kritiskt tänkande 

Problemlösning 

Beslutsfattande 

Lära sig att lära 
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Metakognition
46

 

Arbetsmetod Kommunikation 

Samarbete 

Verktyg  Informationslitteracitet 

IKT-litteracitet 

Levnadssätt Medborgarskap 

Liv och karriär 

Personligt och socialt ansvarstagande 

        

Intressant är att informationslitteracitet och IKT-litteracitet kategoriseras som 

framtidens viktigaste arbetsverktyg, medan kommunikation och samarbete utgör 

framtidens mest betydelsefulla arbetsmetoder. Det anses viktigt att effektivt kunna få 

tillgång till information och bedöma, hantera och tillämpa informationen i olika 

situationer. (Binkley, m.fl., 2010, s. 21–24.) Utvecklingen av sociala färdigheter och 

kommunikativ kompetens är något som betonas bland annat inom den mångsidiga 

kompetensen i Glgu 2014 (Utbildningsstyrelsen, 2014a).  

 Digital kompetens framgår inte på samma sätt som en kompetens för 2000-talet som 

i EU:s referensram med nyckelkompetenser för livslångt lärande. Indirekt ställs ändå 

krav på digital kompetens. Enligt Ala-Mutka (2011, s. 30) utgör 

informationslitteracitet och IKT-litteracitet en del av den digitala kompetensen. 

4.5 IKT i skolan ur ett nationellt perspektiv 

På nationell nivå finns publikationerna Tulevaisuuden peruskoulu och Tuottava ja 

uudistuva Suomi: Digitaalinen agenda vuosille 2011–2020. Rapporten 

Tulevaisuuden peruskoulu innefattar en nulägesanalys av skolan och förslag på 

utvecklingsåtgärder. Enligt rapporten tillämpas digital teknologi i en allt för liten 

utsträckning i den finländska skolan. Att teknologin ska utnyttjas i större grad ingår 

också i utvecklingsförslagen. Skolan bör se till att skapa nya pedagogiska 

lärandemiljöer där teknologin ingår naturligt. År 2014 fick de finländska skolorna 3 

miljoner i stöd för att kunna tillämpa IKT i skolan, men mera behövs. Det anses 

viktigt att identifiera de hinder som finns gällande IKT-användning i skolan och i sin 
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 Lundberg [u.å.] definierar metakognition som ”medvetenhet om eller förståelse av den kunskap 

man har”.   
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tur vidta åtgärder för att eliminera dessa hinder. (Jordman, m.fl., 2015, s. 72, 79–82; 

Ouakrim-Soivio, Rinkinen & Karjalainen, 2015, s. 6.) 

I kommunikationsministeriets rapport Tuottava ja uudistuva Suomi: Digitaalinen 

agenda vuosille 2011–2020, betonas också vikten av att utnyttja IKT i skolan för att 

bidra till en ökad välfärd, sysselsättning och ökad tillväxt. IKT ska också tillämpas 

naturligt under lärarnas fortbildningar för att trygga lärarnas kompetensutveckling. 

(Kommunikationsministeriet, 2010, s. 37–38.) 

4.6 IKT i skolan ur ett globalt perspektiv 

Samhällets digitalisering har uppmärksammats på internationell nivå av EU och 

OECD. Båda organisationerna har i någon mån inflytande på utbildningspolitiken i 

de medverkande länderna. OECD tar med jämna mellanrum fasta på de utmaningar 

och trender som utbildningen står inför i Trends Shaping Education.  Trends Shaping 

Education 2014 lägger extra fokus på IKT och skolans digitalisering. Digitalisering 

utgör enligt OECD en av framtidens viktigaste utmaningar. (EU-kommissionen, 

2014b; OECD, 2014b; s. 1, 3, 10; Pålsson, 2014, s. 16.) 

OECD driver även det internationella PISA-projektet, vars syfte är att utvärdera 15-

åriga elevers kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Målsättningen 

är även att kunna ge ett underlag för att utveckla den grundläggande utbildningen. 

(OECD, [u.å.].) OECD har utifrån resultaten i PISA 2012 publicerat rapporten 

Students, Computers and Learning. I rapporten betonas vikten av att skolan främjar 

elevernas utveckling av de kunskaper och färdigheter som förutsätts för att kunna 

fungera som kritiska konsumenter och undvika risker på nätet. Inget positivt 

samband kunde påvisas mellan skolans IKT-satsningar och resultat, vilket ansåg som 

ett förvånande resultat. Bristfällig pedagogik ansågs vara orsaken till detta. Man har 

inte lyckats tillämpa IKT på ett tillräckligt gynnsamt sätt. OECD belyser ändå vikten 

av att tillämpa IKT i undervisningen med tanke på att människan till sin natur alltid 

hanterat verktyg i sitt lärande. (OECD, 2015a, s. 3–4.) 

I OECD-rapporten Youth, Skills and Employability betonas vikten av att utveckla 

grundläggande IKT-färdigheter för arbetslivet. (OECD, 2015b, s. 120–121). Även i 

rapporten Nyckelkompetenser för livslångt lärande utgör digital kompetens en viktig 

kompetens för såväl arbetslivet som studielivet. (EU-kommissionen, 2007, s. 7).  
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År 2013 gav EU-kommissionen ut rapporten Survey of School: ICT in Education, 

som är en omfattande studie om IKT-användningen i europeiska skolor. I rapporten 

ges förslag på hur utbildingen kan utvecklas. Enligt studien finns ett behov av att 

trygga tillgången till IKT-infrastruktur genom att förse skolorna med bärbara datorer, 

pekplattor, interaktiva tavlor och annan IKT-utrustning. Det föreslås också att lärarna 

bör utveckla sin digitala kompetens. Inom Europa 2020 finns ett behov av att 

modernisera skolan och implementera IKT i en större grad i skolan. (Aceto, Borotis, 

Devine & Fischer, 2014, s. 1; EU-kommissionen, 2013, s. 9–11; Pålsson, 2014, s. 

18.)  

En gemensam nämnare i OECD:s och EU:s publikationer, analyser och beslut är att 

de båda poängterar betydelsen av att utveckla de kunskaper och färdigheter som 

anses nödvändiga för ekonomisk tillväxt, men också för att aktivt kunna delta i den 

digitaliserade världen. EU vill också speciellt framhäva det livslånga lärandet. (EU-

kommissionen, 2007; EU-kommissonen, 2013; OECD, 2015a; OECD, 2015b.) 

4.7 IKT i undervisningen 

Trots att IKT:s betydelse för lärande understryks i flera rapporter och ramverk, utgör 

IKT ingen självklar del av undervisningen (OECD, 2015a, s. 15; Pålsson, 2014, s. 

22). Lantz-Andersson och Säljö (2014, s. 30) poängterar att uppmärksamheten bör 

speciellt riktas mot själva undervisningen. Hur kan undervisningspraktiken utvecklas 

genom att införa IKT? IKT erbjuder nya villkor för lärande, nya verktyg, nya 

arbetssätt och nya lärmiljöer. Dessa villkor ska i sin tur kunna främja elevens 

möjligheter att utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för livslångt 

lärande (Lantz-Andersson & Säljö, 2014, s. 31; OECD, 2015a, s. 3, 51).  

Det bör påpekas att tillgången till IKT inte nödvändigtvis kommer att främja elevens 

lärande. När forskare försöker räkna ut skolornas tillgång till eller användning av 

IKT, utgör antalet datorer oftast ett viktigt mått (Hylén, 2013b, s. 9). Tillgången till 

IKT eller datorer säger däremot inget om dess användning. Skolan och den enskilda 

läraren har en central roll för att IKT ska fungera som pedagogiskt verktyg. Det ska 

även markeras att all IKT-användning inte är gynnsamt för elevens lärande. (Pachler, 

2014, s. 2.) Att banda in en föreläsning som eleven lyssnar på hemma är ett exempel 

där IKT används med en traditionell syn på kunskap och lärande. (Creelman, 
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Ossiannilsson & Falk, 2014, s. 32). Det är viktigt med nytänkande, att frångå tidigare 

uppfattningar om vad eleven ska lära sig.  

IKT ska också tillämpas för att stöda ett kreativt lärande. IKT ska användas som 

verktyg för att på ett reflekterande sätt skapa, dela, hantera och utvärdera 

information. IKT anses också kunna uppmuntra eleverna till mer samarbete, 

delaktighet och nätverkande. IKT ska med andra ord utgöra en naturlig del av 

undervisningen (Diaz, 2012, s. 53).  

Vad är då ett IKT-baserat lärande? Vad innebär IKT i praktiken? Enligt OECD 

(2012a, s. 16) omfattar IKT alla applikationer, verktyg och all digital teknik som kan 

fungera som verktyg för att kommunicera och få tillgång till information. IKT 

omfattar således allt från datorer, nätverk, mobiltelefoner, smarttelefoner, pekplattor 

med tillhörande applikationer. Det som förenar alla dessa IKT-verktyg är 

möjligheten till uppkoppling.  

IKT-infrastruktur  

En säker och tillräcklig IKT-infrastruktur är en förutsättning för att IKT ska kunna 

integreras i undervisningen (Pelgrum, 2010a, s. 167). Med IKT-infrastruktur menas 

vanligtvis tillgång till både uppkoppling och digitala verktyg. (Bilbao-Osorio & 

Pedró, 2010, s. 113–114). 

Stationära datorer, följt av bärbara datorer var år 2012 de mest använda digitala 

verktygen i skolan enligt en internationell OECD-studie (OECD, 2015a, s. 67). 

Mobila enheter används inte i någon stor utsträckning, men dess användning ökar 

trots allt hela tiden. Till vanliga mobila enheter hör mobiltelefoner, smarttelefoner 

och pekplattor. (OECD, 2015a, s. 67; Sairanen, m.fl., 2014, s. 11). Att tillämpningen 

av mobila enheter framskrider långsamt är inget konstigt i sig. Inte för så länge sedan 

var det till och med vanligt att förbjuda mobiltelefoner i klassrummet (Brooks-

Young, 2010, s. 13, 15). Det är heller inte ovanligt att eleverna har tillgång till nyare 

teknik hemma, vilket naturligtvis sätter press på skolan (Cullingford & Haq, 2009, s. 

9). Att eleverna dessutom använder datorer och andra enheter mer frekvent hemma 

än i skolan, utgör ytterligare en utmaning. För att skolan ska ha möjlighet att hänga 

med i denna samhällsutveckling, bör även skolan förnya gamla verktyg samt trygga 

tillgången till digitala verktyg. (OECD, 2015a, s. 51, Cullingford & Haq, 2009, s. 

32). 
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Möjligheter och utmaningar 

En otillräcklig IKT-infrastruktur är fortfarande ett problem i många EU-länder. I 

jämförelse med andra EU-länder anses IKT-infrastrukturen i de finländska skolorna 

vara relativt god. (EU-kommissionen, [u.å.].) Internet erbjuder oändliga möjligheter 

och betydelsen av en fungerande internetuppkoppling är stor. Internet ger eleverna 

tillgång till en stor mängd information och erbjuder nya sätt att kommunicera och 

interagera. Internetuppkoppling möjliggör också användningen av olika digitala 

verktyg.  (OECD, 2012a, s. 22–23.)  

En utmaning för skolan är att trygga alla elevers villkor att utveckla de kompetenser 

som hen behöver för livslångt lärande och inför framtiden. (Pålsson, 2014, s. 15). 

Som det ser ut nu använder eleverna betydligt mer IKT hemma än i skolan (OECD, 

2015, s. 18). Att ha kontroll över de risker som eleverna möter på internet är en 

utmanande uppgift. För skolan är det viktigt att medvetengöra eleverna om de risker 

som finns på internet. Eleverna behöver också få möjligheten att lära sig hantera 

dessa risker. (OECD, 2012b, s. 24–25; OECD, 2014b, s. 3.)  

Digitala verktyg skapar nya möjligheter för val av arbetssätt och bidrar med nya 

inlärningsmiljöer. (OECD, 2015a, s. 50.) Digitala verktyg skapar även nya villkor för 

interaktion, både eleverna sinsemellan och mellan elev och lärare. Även den 

interaktion som sträcker sig utanför klassrummet ses som viktig. Att tillämpa digitala 

verktyg i pedagogiskt syfte kan däremot upplevas som utmanande och förvirrande 

för läraren.  

Eleven ska både lära sig hantera digitala verktyg och utveckla nya färdigheter med 

hjälp av dessa verktyg (Cullingford & Haq, 2009, s. 9–10.) Enligt Glgu 2014 

(Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 23) ska digitala verktyg ses som hjälpmedel för 

utveckling av elevers digitala kompetens. Eleverna ska lära sig hantera digitala 

verktyg samt förstå dess funktion. Digitala verktyg ska ingå naturligt i elevernas 

lärmiljöer och fungera på ett mångsidigt sätt som stöd för både kommunikation och 

informationshantering. Digitala verktyg ska dessutom användas främjande för 

elevernas samarbete och delaktighet. För läraren innebär detta att hen både 

undervisar om digitala verktyg och tillämpar digitala verktyg i sin egen 

undervisningspraktik.  Läraren har således ett stort ansvar för att digitala verktyg ska 

ingå naturligt i undervisningen. 
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Det mobila lärandets möjligheter har kartlagts skilt av bland annat Schuler (2009).  

Mobilt lärande kännetecknas av ett flertal faktorer. Mobila enheter skapar 

möjligheter till lärande var som helst och när som helst. Mobilt lärande skapar vidare 

villkor för en mångsidig lärandeprocess. Eleven kan med hjälp av mobila enheter 

interagera med andra, skapa innehåll och enkelt få tillgång till undervisningsmaterial. 

Förutom detta kännetecknande fördelar, kan mobilt lärande gynna de elever med 

sämre socioekonomisk ställning. Sannolikheten är större att familjer äger en mobil 

enhet än en bärbar dator. En fördel med mobila enheter är att de är oftast 

förmånligare än till exempel bärbara datorer. Mobilt lärande möjliggör ett 

kollaborativt lärande, som i sin tur främjar elevernas utveckling av social kompetens. 

(Schuler, 2009, s. 17–19; Unesco, 2012b, s. 28; Unesco, 2015.) 

Användningen av mobila enheter kan vidare avlägsna de hinder som läraren upplever 

när det gäller användningen av IKT i undervisning. Att implementera IKT i 

undervisningen uppfattas ofta som en extra börda. Mobila enheters flexibilitet gör att 

de kan anpassas till olika lärmiljöer. Mobila enheter skapar även bättre villkor för ett 

individanpassat lärande, instruktioner kan till exempel lätt anpassas efter elevens 

behov. (Schuler, 2009, s. 20–22.) 

Det finns också utmaningar med mobilt lärande. Vanliga utmaningar handlar om att 

överstiga den rekommenderade dagliga dosen av skärmtid
47

, att ha kontroll över 

eleverna utsatthet för skadligt innehåll och nätmobbning, att acceptera nya 

slanguttryck samt integritetsfrågor. Andra utmaningar utgörs av brist på politiskt 

stöd, negativa attityder hos lärare och föräldrar, brist på lärandeteorier och det mobila 

lärandets mångfaldhet. Avsaknaden av lärandeteorier kan i sin tur ha att göra med att 

det är så få som ser potentialen med mobilt lärande. De mobila enheternas 

mångfaldhet kan också utgöra ett hot. Hur ersätter man penna och papper med 

mobila enheter ifall eleverna använder sina egna mobiltelefoner? Alla elever har till 

exempel inte tillgång till en smarttelefon. (Schuler, 2009, s. 25–27; Unesco, 2012b, s. 

29–30.) Det finns även andra utmaningar som har att göra med bedömningsarbetet 

och lärarnas kompetenser (Pachler, Bachmair & Cook, 2010, s. 58).  

  

                                                 
47

 American Academy of Pediatrics, AAP (2013, s. 959) rekommenderar att barn över två över 

begränsar skärmtiden till två timmar per dag. Med skärmtid menas allt från tid framför tv, dator, 

pekplatta, mobiltelefon och smarttelefon.   
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IKT-infrastruktur i finländska skolor  

Utbildningsstyrelsen har år 2011 gjort en nationell kartläggning om IKT i 

undervisningen. Enligt studien (Utbildningsstyrelsen, 2011, s. 11–13) har IKT-

anskaffningarna ökat enormt sedan 1990-talet i de finländska skolorna. År 2011 var 

datortätheten i snitt 5,5 elever per dator. Siffran visar ändå inte hela sanningen. 

Majoriteten av datorerna ansågs vara gamla, det vill säga mer än tre år gamla. Det 

fanns också stora variationer mellan skolorna. Datortätheten kunde i vissa skolor till 

och med vara mellan 10–40 elever per dator. Enligt Kommunförbundets kartläggning 

år 2013 (Jalava, m.fl., 2014, s. 10–11), fanns det ca 1,63 bordsdatorer, 0,84 bärbara 

datorer, 0,37 pekplattor, 0,28 interaktiva smarttavlor och 0,12 smarttelefoner per 10 

elever.  

Enligt en Opeka-rapport (Sairanen, m.fl., 2014, s. 10–11) var stationära datorer och 

bärbara datorer de mest använda digitala verktygen i de finländska skolorna år 2013. 

Dokumentkameran och projektorn tillhörde de näst mest använda verktygen. År 2015 

var fortfarande stationära och bärbara datorer de vanligaste digitala verktygen 

(Hietikko, m.fl., 2016, s. 23). Mobila enheter används däremot inte i någon stor skala 

(Jalava, m.fl., 2014). Däremot visar studier en svag ökning av användningen av 

mobila enheter i skolorna i Finland. Tillgången till internet anses också ha 

förbättrats. Enligt en kartläggning hade år 2015 nästan alla skolor på alla stadier i 

Finland tillgång till trådlöst nätverk (Hietikko, m.fl., 2016, s. 23).  

Trots detta konstateras det att IKT tillämpas i en allt för liten grad i de finländska 

grundskolorna. För att uppnå de mål som fastställts i Glgu 2014, anser Jordman m.fl. 

(2015, s. 78, 81–83) inom projektet Framtidens grundskola att det är viktigt att 

utveckla nya virtuella lärmiljöer och praktiker. Att trygga skolornas tillgång till 

digitala verktyg ligger ändå inte högst på prioriteringslistan. Studier har nämligen 

visat att de finländska skolorna kategoriseras som de bäst tekniskt utrustade skolorna 

i Europa, men trots detta tillämpas IKT i undervisningen minst i hela Europa. 

(Jordman, m.fl., 2015, s. 78, 81–83.) 

Enligt Glgu 2014 ska användningen av digitala verktyg ses som ett naturligt inslag i 

olika lärmiljöer och fungera som stöd för lärande. Till och med i bedömningen ska 

eleverna ha möjlighet att visa sitt kunnande med hjälp av digitala verktyg. 

Tillämpning av mobila enheter i undervisningen och som stöd för lärande nämns 
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endast en gång i hela läroplanen inom ämnet slöjd. (Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 

30, 40, 432.) 

Molntjänster 

Allt fler lärare använder sig av molnlagring i undervisningen för att spara och dela 

datafiler som dokument, videor och bilder (Diaz, 2015, s. 46). Molnlagring eller 

moln definieras enligt Helmersson [u.å.c] som ”externt serverutrymme för 

datortjänster som är tillgängligt via Internet från enskilda datorer”. Datafilerna som 

lagras i molnet sägs sväva i den digitala cyberrymden. 

Nationella institutet för standarder och teknik
48

 har en betydligt mer omfattande 

definition på molnlagring. Enligt NIST (Mell & Grance, 2011, s. 2) kännetecknas 

molnlagring av följande egenskaper: självbetjäning, bred tillgänglighet, 

resursdelning, flexibilitet och kontrollerad tjänst. Molntjänster är 

självbetjäningstjänster där användaren inte behöver ha kontakt med leverantören. 

Användaren kan själv uppgradera sitt konto och köpa mer lagringsutrymme. Att 

skapa ett konto räcker endast några minuter.  

Molnlagring har en bred nätverkstillgänglighet och kan nås via till exempel 

mobiltelefoner, pekplattor och bärbara datorer. Egenskapen resursdelning syftar på 

den delning av filer som kan göras oberoende tid och plats. Datafilerna kan i sin tur 

också redigeras av andra. Med kännetecknet flexibilitet menas att användaren kan på 

ett mångsidigt sätt spara både stora och små datafiler. Vid behov kan användaren 

göra enkla justeringar i tjänsten. Att molntjänster är kontrollerade innebär att 

tjänsterna kontrolleras kontinuerligt av leverantören. Detta är nödvändigt vid till 

exempel köp av extra lagringsutrymme. NIST skiljer också mellan privata, 

offentliga, vertikala och hybridmoln, som inte diskuteras desto mera här. (Mell & 

Grance, 2011, s. 2–3.) 

Det finns olika typer av molntjänster. Det kan till exempel handla om e-post eller 

applikationer. Det finns allt från avgiftsfria, avgiftsbelagda, privata till öppna 

molntjänster. Google och Microsoft har utvecklat sina egna molntjänstverktyg 

Google Drive respektive Microsoft Onedrive. (Diaz, 2015, s. 46–47.)  Dropbox är en 

populär molntjänst med cirka 400 miljoner användare (Dropbox, [u.å.]). Andra 

                                                 
48

 I det fortsatta arbetet använda förkortningen NIST som är en förkortning av det engelska namnet 

National Institute of Standards and Technology. 
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populära molntjänster är Hotmail (e-post), Twitter (sociala medier), Facebook 

(sociala medier), YouTube, Flickr
49

, bloggar samt olika applikationer 

(Utbildningsstyrelsen, 2013a).  

Möjligheter och utmaningar 

Möjligheterna och utmaningarna vad gäller molnlagring i undervisningen har 

kartlagts i en litteraturstudie
50

 av Gonzáles-Martínez, Bote-Lorenzo, Gomez-Sanchez 

och Cano-Parra (2015, s. 135). För elevens del handlar möjligheterna om ett lärande 

utanför skolans ramar, enklare resursdelning mellan elever och olika enheter, 

elevanpassade lärmiljöer och bättre förutsättningar för mobilt lärande. Molnlagring 

ger i sin tur lärarna möjlighet att skapa nya lärmiljöer och tillämpa 

samarbetsbaserade arbetssätt. Bättre kommunikation och samarbete mellan elev och 

lärare är också en upplevd fördel med molnlagring (Lim, Grönlund & Andersson, 

2015, s. 97).  

Som utmaning ses lärarens otillräckliga medvetenhet om riskerna avseende 

molnlagring. Det anses vara viktigt att både lärare och elev har tillräcklig kännedom 

om hur molntjänster används på ett säkert sätt. (Gonzáles-Martínez, m.fl., 2015, s. 

140.) Riskerna med molnlagring utgörs främst av säkerhetsrisker. Tillämpas 

personuppgiftslagen på rätt sätt? Hur hanteras elevernas privata uppgifter? Finns det 

risk att data försvinner? Dessa frågor oroar speciellt lärare i svenska skolor. (Lim, 

m.fl., 2015, s. 98.)  

Utbildningsstyrelsen (2013a) rekommenderar att man går igenom följande punkter 

före beslutet om att tillämpa molntjänster i undervisningen: målsättningen med 

tjänsten, äganderätt, användarvillkor, tillgänglighet och hantering av privat data. Vid 

användning av molntjänster bör man först och främst fundera kring syftet med 

molnlagringen. Utbildningsstyrelsen (2013a) poängterar att inom vissa molntjänster 

kan äganderätten till data övergå från användaren till leverantören. All data är inte 

lämpat för molnlagring. Det lönar sig att läsa igenom användarvillkoren. Speciellt 

viktigt är det med hanteringen av privat data. Enligt 11 § (523/1999) i 

Personuppgiftslagen är det förbjudet att hantera känsliga personuppgifter om inte ett 
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 Flickr är en nättjänst där användaren kan ladda upp bilder och filmklipp för privat eller offentlig 

bruk (Henriksson, [u.å.c]).  
50

 I litteraturstudien ingick 112 studier. Ingen särskild utbildningsnivå har valts. (Gonzáles-Martínez, 

m.fl., 2015, s. 134–135.) 
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uttryckligt samtycke har getts. Molnlagring kräver ofta att eleven skapar ett eget 

konto. Ifall tjänsten även används för privat bruk, finns risken att privat information 

utnyttjas för andra ändamål, till exempel marknadsföring. Att eleven dessutom är 

minderårig gör problemet mer komplext.  

Molnlagring i finländska skolor  

Användningen av olika typer av molntjänster har även ökat i de finländska skolorna. 

Problemet med detta anses vara skolans obehärskade användning av molntjänster. 

Det handlar till exempel om att inte vara tillräckligt medveten om vem som ansvarar 

för tjänsten eller vart de sparade filerna hamnar i slutändan.  (Utbildningsstyrelsen, 

2013b.) 

Utbildningsstyrelsen (2014b, s. 4, 6, 9) startade år 2013 projektet EduCloud 

Alliance
51

 om användningen av potentiella molntjänster i undervisningen med syftet 

att modernisera den finländska skolan. Projektet fick sin början efter att resultat från 

tidigare studier, bland annat resultat från PISA 2012, visat att det finländska 

skolsystemet ligger i underkant när det gäller det digitala lärandet. En nationell 

webbaserad molntjänst EduCloud, för utbildningen förväntas kunna tas i bruk år 

2016. Tjänsten riktas sig främst till lärare. EduCloud-tjänsten är inriktad på att 

underlätta för lärare att dela, skapa och använda nätbaserade undervisningsmaterial 

och tjänster. De material som publiceras i tjänsten kan i sin tur utvecklas tillsammans 

med till exempel andra lärare. (Ouakrim-Soivio, m.fl., 2015, s. 139; Moilanen, 

Vikberg & Lehtonen, 2014, s. 4, 6.)  

Nätbaserade läromedel 

Att tillämpa IKT i undervisningen innebär också att undervisningen får ett nytt 

innehåll. Det finns ingen egentlig fastställd definition på nätbaserade läromedel. 

Enligt Utbildningsstyrelsens (2006, s. 10) klassificering, kan nätbaserade läromedel 

innefatta både traditionella läromedel
52

 och nya typer av läromedel som utarbetats 

med hjälp av IKT. Bilbao-Osorio och Pedró (2010, s. 114) menar att definitionen till 

och med kan vara så omfattande att nätbaserade läromedel innefattar allt nätbaserat 

material som finns tillgänglig för lärande och som används av antingen elev eller 
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 Koulutuspilvi, Koulutuspilvipalvelu och Koulutuksen pilviväylä är namn som tidigare figurerat i 

projektet (Ouakrim-Soivio, Rinkinen & Karjalainen, 2015, s. 139). 
52

 Till traditionella läromedel hör till exempel böcker och olika typer av övningsuppgifter 

(Utbildningsstyrelsen, 2006, s. 10). 
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lärare. Enligt Utbildningsstyrelsens (Ilomäki, 2013, s. 5. 8–9) sökmaskin för e-

läromedel
53

 kan nätbaserade läromedel bland annat inkludera följande digitala 

resurser:  

- Bedömning (elektronisk bedömning av elevernas kunnande, till exempel 

uppgifter och prov som genomförs på nätet) 

- Öppna aktiviteter (till exempel öppna övningar eller uppgifter som stimulerar 

kreativitet) 

- Bloggar 

- Demonstrationer 

- Presentationer (till exempel Powerpoint-presentationer och filmklipp) 

- Nätbaserade övningar 

- Kurser (till exempel en nätkurs) 

- Guider (till exempel handböcker med text, ljud och animationer) 

- Spel 

- Kunskapskälla (till exempel nätbaserat material som text eller bilder) 

- Material som stöder ett forskande lärande 

- Verktyg eller applikationer för att skapa och redigera innehåll 

- Wikier 

Användning av nätbaserade läromedel förutsätter en bedömning av läromedlets 

pedagogiska kvalitet. För att kunna garantera hög kvalitet, har en arbetsgrupp, tillsatt 

av Utbildningsstyrelsen (2006, s. 8–12), utarbetat kvalitetskriterier för nätbaserade 

läromedel. Totalt har 90 kvalitetskriterier utarbetats. Det övergripande syftet med 

kvalitetskriterierna är att trygga en god kvalitet på nätbaserade läromedel för den 

grundläggande utbildningen och använda läromedel som främjar goda 

inlärningsresultat. Kriterierna ska underlätta för utbildningspersonalen att hitta 

pedagogiska och ändamålsenliga läromedel för undervisningen.  

Att tillämpa nätbaserade läromedel kan lätt upplevas som komplicerat för den 

enskilda läraren, vilket också framgår av internationella studier. År 2011 hade 

majoriteten
54

 av eleverna på EU-nivå aldrig använt sig av till exempel e-böcker, spel 

eller gjort övningar på nätet. E-böcker hör däremot till de mest använda nätbaserade 
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 Utbildningsstyrelsen använder e-läromedel istället för termen nätbaserade läromedel 

(Utbildningsstyrelsen, 2013, s. 5). 
54

 Med majoritet avses mellan 50 och 80 % av eleverna (EU-kommissionen, 2013, s. 85).  
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läromedlen. Avsaknaden av nätbaserade läromedel av hög kvalitet kan vara en av 

orsakerna till den bristfälliga tillämpningen. (EU-kommissionen, 2013, s. 85.) 

Möjligheter och utmaningar 

Nätbaserade läromedel öppnar upp nya möjligheter för lärarens elevbedömning och 

elevens självbedömning (Jaakkola, Nirhamo, Nurmi & Lehtinen, 2013, s. 14). 

Bedömningen utgör överlag en central roll i undervisningen (Diaz, 2015, s. 17). 

Enligt Glgu 2014 (Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 48–49) är syftet med bedömningen 

att stöda elevens lärande och skapa nya villkor för självbedömning. Det är också 

viktigt att eleven får respons på sitt lärande för att de själva ska kunna delta i den 

egna kunskapsutvecklingen. Elevens lärande, arbete och uppförande ska bedömas 

kontinuerligt och mångsidigt.   

På nätet kan elevens kunnande bedömas med hjälp av elektroniska prov, tester, 

övningar och uppgiftsbanker.  (Jaakkola, m.fl., 2013, s. 14). Diaz vill i sin bok 

”Arbeta formativt med digitala verktyg” speciellt lyfta fram Google Drives
55

 

möjligheter för elevbedömning. Google Drive ger tillgång till levande 

bedömningsmatriser som kan uppdateras vid behov. Bedömningsmatriserna kan 

användas för att ge eleverna kontinuerlig respons under arbetets gång eller för 

elevernas själv- och kamratbedömning. Genom levande bedömningsmatriser blir det 

även tydligare för eleven vad hon eller han bör fokusera på. Utmaningen med 

nätbaserade bedömningsmatriser gäller ofta säkerheten. Att värna om elevens 

personliga integritet kan upplevas utmanande. Vid användning av till exempel 

Googles egna applikationer krävs ett avtal mellan Google och skolan för att garantera 

att de bestämmelser som står i Personuppgiftslagen (523/1999) följs. (Diaz, 2015, s. 

40, 46–47.) Jaakkola m.fl. (2013, s. 14) poängterar att den elektroniska bedömningen 

bör kompletteras med andra bedömningsmetoder för att få en helhetstäckande bild av 

elevens kunnande.  

Elektroniska guider eller handböcker är nätbaserade läromedel som tack vare 

multimodala inslag av bilder, ljud och animationer, kan ersätta traditionella tryckta 

textguider (Jaakkola, m.fl., 2013, s. 16). Användningen av multimodala läromedel, 

och texter är också något som betonas i Glgu 2014 för att stöda elevens utveckling av 

multilitteracitet (Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 23).  
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 Google Drive är Googles egna molntjänst (Diaz, 2015, s. 47). 
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Pedagogiska applikationer är också nätbaserade läromedel med vars hjälp eleven kan 

skapa, redigera och dela innehåll (Jaakkola, m.fl., 2013, s. 18). En applikation kan 

lätt laddas ner till olika enheter av användaren själv. Det finns en mängd avgiftsfria 

applikationer, medan andra kostar runt några euron. Det finns både mindre och mer 

avancerade applikationer.  

Antalet applikationer för lärande ökar hela tiden. En applikation kan vara olika typer 

av text-, bildredigerings- och filmredigeringsprogram, men även diskussionsforum 

och chattar. Det finns en mängd olika applikationer för att skapa egna tankekartor, 

presentationer, portfolion, fotoalbum och göra anteckningar. Pedagogiska 

applikationerna skapar goda villkor för elevernas samarbete med andra elever, men 

även med läraren. Eleven har med hjälp av applikationer möjlighet att visa sitt 

kunnande på ett mångsidigt sätt. (Jaakkola, m.fl., 2013, s. 18.) 

Applikationer för lärande erbjuder också läraren nya möjligheter att bedriva en 

mångsidig undervisning i virtuella lärplattformar (Jaakkola, m.fl., 2013, s. 18). 

Moodle och Fronter är några ut av de lärplattformarna som används i undervisningen 

(Hietikko, m.fl., 2016, s. 13). Virtuella lärplattformar definieras av Sneha och 

Nagaraja (2013, s. 1705) som ett system med många funktioner för kommunikation, 

samarbete och bedömning. Virutella lärplattformar kan användas till exempel för 

utformande och genomförande av nätbaserad distansundervisning, antingen helt eller 

delvis (Ilomäki, 2013, s. 9). Deltagarna kan kommunicera med varandra, dela 

material samt utföra skoluppgifter. Virtuella lärplattformar kan även användas som 

ett administrativt verktyg. (Jaakkola, m.fl., 2013, s. 20–21.) 

Virtuella lärplattformar utgör en del av den virtuella lärmiljön. Här bör även påpekas 

att den virtuella lärmiljön endast utgör den del av den egentliga lärmiljön. 

Lärplattformar kan vara utformade på lite olika sätt, de kan till exempel vara i 

kontakt med andra lärplattformar, vilket gör det lättare för läraren att utnyttja andra 

digitala resursmaterial. (Jaakkola, 2013, s. 21–22.) 

Digitala spel är ett nätbaserat läromedel som visat sig kunna öka motivationen hos 

elever. Människan har redan i flera tusen år underhållit sig genom spel, därför är det 

heller inte förvånande att ett spelbaserat lärande fångar elevens intresse. Spel har en 

utgångspunkt i många elevers vardag. Några ut av de populäraste spelen är The Sims, 
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Minecraft, Counter-Strike och World of Warcraft (Brooks-Young, 2010, s. 89, 92; 

Heath, 2014, s. 75.) 

Digitala spel har också fått en allt större roll i undervisningen. Förutom att spel 

motiverar eleverna och berikar undervisningen, anses spel främja elevens förmåga 

till kritiskt tänkande, experimenterande, problemlösning och arbeta i grupp. 

Beroende på typen av spel kan eleven också utveckla specifika kunskaper. (Brooks-

Young, 2010, s. 93; Heath, 2014, s. 75–76; Kantosalo, 2013, s. 33.) 

Det är stor skillnad på digitala spel. Det finns allt från rollspel till enkla och mer 

komplexa spel. Vid användning av spel i undervisningen, bör lärare se till att spelet 

håller hög pedagogisk kvalitet (Heath, 2014, s. 75). Att trygga en hög pedagogisk 

kvalitet är inte det lättaste. Trots att spel för lärande ökat explosionsartat de senaste 

åren, speciellt till smarta mobiltelefoner och pekplattor, är användningen av digitala 

spel ingen självklar del av undervisningen (EU-kommissionen, 2013, s. 85; Heath, 

2014, s. 85). Undervisningspersonalen har bland annat ifrågasatt spelens 

användningsområde och pedagogiska mervärde. När kan jag tillämpa spel i 

undervisningen? Hur skapar jag en lämplig lärandemiljö för spel? Vad är det eleven 

lär sig? Hur utvärderas elevens lärande? Vilka verktyg behövs och hur fungerar de? 

Det är viktigt att läraren skapar ett tydligt syfte med spelandet och att tillämpningen 

är genomtänkt. (Brooks-Young, 2010, s. 92–93.) 

Trots möjligheterna och de medförda positiva effekterna, finns även risker med spel.  

Spelens negativa effekter hänger ofta ihop med ett överdrivet spelande. Det finns 

inga entydiga forskningsbelägg på att våldsamma spel skulle trigga igång ett 

våldsamt beteende. Däremot har ett överdrivet spelande visat sig kunna orsaka 

sömnproblem, koncentrationssvårigheter, depressions- och stressymptom samt 

epilepsi. (Luhtala, Silvennoinen & Tenkanen 2013, s. 9–10.) I 

undervisningssammanhang är det viktigt är läraren leder spelet, vilket kräver att 

läraren också är bekant med spelet (Kantosalo, 2013, s. 35).  

Nätbaserade läromedel i finländska skolor  

Användningen av nätbaserade läromedel i de finländska skolorna anses fortfarande 

vara en aning bristfällig. Enligt Ilomäki (2013, s. 7) handlar det varken om brist på 

digitala verktyg eller brist på digital kompetens, utan snarare om en oförmåga att 

utnyttja nätbaserade läromedel på ett mångsidigt och pedagogiskt sätt. Det finns ett 
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stort utbud, men att hitta lämpligt material för sitt ändamål som håller hög 

pedagogisk kvalitet upplevs som svårt av lärarna.  

I en nationell studie (Hietikko, m.fl., 2016, s. 26) framkommer att över hälften av 

grundskollärare använder avgiftsfria nätbaserade läromedel i undervisningen. 

Avgiftsfria bilder, text och filmklipp används enligt Kopiosto (2015, s. 3) ofta i 

undervisningen. Trots undervisningens digitalisering visar en kartläggning
56

 utförd 

av Kopiosto år 2014 (2015, s. 2–3) att 90 % av lärarna i grundskolan och i gymnasiet 

fortfarande använder tryckta läromedel. Lärare som jobbar i grundskolan utarbetar 

mer sällan egna nätbaserade läromedel jämfört med lärare på andra stadier. Att dela 

materialet via nätet med kollegor är också ovanligt. Att redigera och bearbeta 

material på nätet var bekant endast för en tredjedel av lärare som jobbade på 

grundskola, gymnasium eller på yrkesläroanstalt.  

Användningen av virtuella lärplattformar är också ovanligare i grundskolor än i 

andra stadier. I en tredjedel av grundskolorna utnyttjas virtuella lärplattformar inte 

överhuvudtaget. Orsaken anses vara kunskapsbrist gällande dess användning. 

(Hietikko, m.fl., 2016, s. 18, 23.) 

Stora kunskapsbrister har också påvisats om upphovsrätten. Det har bland annat 

handlat om bristande kännedom om vad som är lagligt för undervisningen. En del 

lärare känner inte till de licenser skolan har. En orsak till kunskapsbristen anses 

bland annat vara att upphovsrättsfrågor inte behandlats tillräckligt under 

fortbildningarna. (Kopiosto, 2015, s. 3.) 

Sociala nätverk 

Hanson [u.å.] definierar sociala nätverk som ”en individs sociala relationer från såväl 

kvantitativ som kvalitativ synpunkt”. Sociala nätverk finns i olika storlekar och kan 

påverka människans hälsa både positivt och negativt. Sociala medier är i sin tur ett 

”samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera 

direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljudmedia” (Weibull & 

Eriksson, [u.å.]). Sociala medier kännetecknas av bland annat interaktion och 

användar-genererat innehåll, det vill säga information som produceras av 

slutanvändarna (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 60–61). Sociala medier kan 
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 Kartläggningen genomfördes i grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och 

universitet år 2014. I studien medverkade 2562 lärare. (Kopiosto, 2014). 
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klassificeras på lite olika sätt, men innefattar i stora drag bloggar
57

, mikrobloggar
58

, 

wikier
59

, internetforum, chattsidor och medier för delning av multimedia såsom foton 

och filmer (Jansson, [u.å.]). Typiska sociala medier är Facebook, Instagram, 

Wikipedia, Youtube och Twitter.  (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 60–61.) 

Få lärare på EU-nivå använder sociala nätverk i sin egen undervisning. Dels beror 

detta på att lärarna inte vet hur sociala nätverk ska tillämpas för att stöda lärandet, 

dels sätter skolorna lite tyngdpunkt på det informella lärandet. Enligt Unesco (2012a, 

s. 1, 8) består det livslånga lärandet både av informellt och formellt lärande. Sociala 

nätverk utgör däremot en naturlig del av elevernas vardag. Majoriteten av lärarna 

använder ändå sociala nätverkstjänster för att dela material sinsemellan (Aceto m.fl., 

2014, s. 44–45; EU-kommissionen, 2013, s. 89–91.) 

Möjligheter och utmaningar 

Sociala mediers potential för lärande har undersökts i ett flertal studier (Dixon, 2012, 

s. 3–4; Toikkanen, 2013, s. 25) Dixon (2012, s. 3–4) framhäver att sociala medier 

kan främja ett kollaborativt lärande och få eleverna att bli mer aktiva i sitt lärande. 

Sociala medier förenar människor på olika nivåer och möjliggör ett gemensamt 

skapande av till exempel blogginlägg, wikier och diskussioner (Toikkanen, 2013, s. 

25–26). Det är enligt Toikkanen (2013, s. 25) viktigt att inte stirra blint på de 

enskilda verktygen som Facebook, bloggar och Twitter. Användningen av sociala 

medier handlar inte enbart om enskilda tjänster utan om ett nytt arbetssätt och en ny 

lärandekultur. Sociala medier kan stöda både ett självständigt och ett socialt lärande. 

Sociala medier ger även eleverna bättre möjligheter att få tillgång till nya läromedel, 

informationen och aktuella nyheter.  

Sociala medier kan också bädda för ett bättre samarbete mellan skolan och 

föräldrarna (Utbildningsstyrelsen, 2012, s. 5). Föräldrarna hålls bättre uppdaterade 

om vad som händer i skolan och i undervisningen. (Dixon, 2012, s. 3).  Sociala 

medier kan ge föräldrarna möjlighet att följa elevernas prestationer och arbeten via 

till exempel bloggar (Utbildningsstyrelsen, 2012, s. 5). 
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 En blogg är en öppen eller privat webbsida med skriftliga inlägg. Bloggar kan uppfattas som en 

nätbaserad logg- eller dagbok. Några utav de vanligaste bloggarna är Wordpress och Blogger. (Dixon, 

2012, s. 2; Jansson, [u.å.].) 
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 En mikroblogg, till exempel Twitter, kännetecknas av korta inlägg. (Dixon, 2012, s. 2; Jansson, 

[u.å.].) 
59

 En wiki är en webbplats där det är möjligt att enkelt redigera en text eller ett innehåll. Wikipedia är 

en typ av wiki. (Helmersson, [u.å.b].) 
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Det diskuteras också en hel del om sociala nätverkets roll för elevens informella 

lärande (Greenhow & Lewin, 2016). Användningen av sociala nätverk i 

undervisningen kunde därför vara ett sätt att koppla samman skolan och världen 

utanför skolan. Detta är speciellt viktigt med tanke på att skolan inte längre är 

monopol på kunskap samt att livslångt lärande utgörs både av det formella och det 

informella lärandet (OECD, 2015a, s. 35; Unesco, 2012a, s. 1). Det behövs däremot 

mer forskning för att undersöka sociala nätverkets mervärde för det informella 

lärandet (Greenhow & Lewin, 2016, s. 24).  

Toikkanen (2013, s. 26) lyfter fram fördelar med sociala medier för lärarnas 

undervisningsplanering. Lärarna kan med hjälp av sociala medier få inspiration från 

vad andra lärare gjort i sin undervisning.  

Det finns även risker med sociala medier och internet överlag. I undersökningen EU 

Kids Online (Stald, m.fl., 2014, s. 14) kartlades de risker som barn (11–16 år) 

upplevde på internet år 2010. Nätmobbning, utsatthet för sexuellt innehåll och 

exponering av skadligt innehåll hör till några ut av de vanligaste riskerna barn möter 

på internet och sociala medier.  

Vid användning av sociala nätverkssajter krävs det ofta att användaren anger sina 

personuppgifter. Det finns alltid risker med publicering av bilder på till exempel sig 

själv på nätet.  Unga kan bli utsatta för negativa och kränkande kommentarer. Trots 

att bilder raderas, kan de vara permanent lagrade. Skolan har ett stort ansvar att prata 

om dessa risker med eleverna. (OECD, 2014b, s. 5.) 

Sociala medier i finländska skolor  

I Finland är lärarna mer förtrogna med att använda sociala medier i undervisningen 

jämfört med lärare i andra EU-länder (EU-kommissionen, 2013, s. 90). I en rapport 

av Utbildningsstyrelsen (2011, s. 9) framgår däremot att sociala medier används lite i 

finländska skolor. Sociala medier och sociala nätverk verkar heller inte betonas starkt 

i den nationella läroplanen Glgu 2014 (Utbildningsstyrelsen, 2014a). För att skolan 

skulle bli bättre på att utnyttja sociala medier skulle det vara viktigt att läroplanen tar 

fram potentiella lärmiljöer och arbetssätt där till exempel sociala medier används 

(Utbildningsstyrelsen, 2011, s. 47).  
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Utbildningsstyrelsen har år 2012 (s. 1–3) utarbetat riktlinjer för användningen av 

sociala medier i undervisningen. Syftet med rekommendationerna är att trygga alla 

elevers lika rättigheter att lära sig tillämpa sociala medier på rätt sätt som ett verktyg 

för att utveckla viktiga medborgarfärdigheter. I rekommendationerna framgår bland 

annat vad som bör ingå i skolans IT-strategi gällande användningen av sociala 

medier. För användning av sociala medier förutsätts att elevernas har tillräckliga 

kunskaper om bland annat upphovsrätt, integritetsskydd och tjänsternas 

användningsvillkor.  

Sociala medier anses skapa nya arbetssätt och lärmiljöer. I rekommendationerna 

framgår att dessa lärmiljöer bör innefatta elevernas möjligheter att använda olika 

former av sociala medier såsom bloggar, wikier, diskussionsforum och applikationer 

för delning av olika typer av innehåll, till exempel videor och bilder. Även 

användningen av smarttelefoner och andra mobila enheter ska övervägas. Sociala 

medier kan även användas för att främja samarbete genom olika samarbetsprojekt. I 

samarbete med elevernas vårdnadshavare kan skolorna också dra nytta av de 

möjligheter som sociala medier skapar. (Utbildningsstyrelsen, 2012, s. 4–5.) 

4.8 IKT-indikatorer 

För att på internationell nivå möjliggöra en ökad användning av IKT i 

undervisningen har ett flertal indikatorer utarbetats. Tanken är att på en global nivå 

kunna jämföra, följa upp och utvärdera både effekten och användningen av IKT i 

undervisningen. Syftet med indikatorerna är också att optimera användningen av IKT 

på ett sätt som är gynnsamt för både lärande och undervisningens kvalitet. 

(Scheuermann & Pedró, 2010, s. 5–6; Johannessen, 2010, s. 15.) 

Erstads IKT-indikatorer 

Erstad (2010, s. 33–34) räknar upp några ut av de vanligaste IKT-indikatorerna. Han 

delar in dem i olika nivåer. En möjlig indikator på nationell nivå är att mäta hur IKT 

uppmärksammas i den nationella läroplanen. Vad anses som viktigt? Vilka aspekter 

av IKT ligger i fokus? På lokal nivå finns möjligheten att studera både IKT-

infrastrukturens och stödåtgärdernas tillräcklighet.  

På skolnivå handlar det bland annat om att mäta IKT-strategiernas effekt på 

skolkulturen. Har IKT stimulerat till förändringar i skolkulturen? Finns det ett 
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samarbete mellan lärarna för att gemensamt höja den digitala kompetensen? Lärarnas 

digitala kompetens är överlag en mycket viktig indikator. (Erstad, 2010, s. 34.) 

På undervisningsnivå handlar det bland annat om att mäta hur IKT används i 

undervisningen. Har IKT inverkat på lärarnas bedömningsarbete? Avslutningsvis 

finns det på individnivå indikatorer för att mäta IKT:s effekt på elevernas lärande och 

kompetensutveckling. Har IKT främjat utvecklingen av till exempel elevernas 

problemlösningsförmåga och digitala kompetens? (Erstad, 2010, s. 35). 

Bilbao-Osorios och Pedrós IKT-indikatorer 

Målsättningen med Bilbao-Osorio och Pedrós (2010, s. 113–116) förslag på IKT-

indikatorer är att mäta effekten av och användningen av nätbaserade läromedel. 

Följande variabler föreslås: IKT-infrastruktur, definitionen av nätbaserade läromedel, 

lärarnas digitala kompetens, användning av IKT och nätbaserade läromedel och dess 

effekt på elevernas prestationer, elevernas utveckling av 2000-talets kompetenser, 

utveckling av nya lärandestrategier, lärarnas beslutsamhet gällande användningen av 

såväl IKT som nätbaserade läromedel, lärares och elevers attityder till IKT och 

nätbaserade läromedel, läroplanen och socioekonomiska faktorer som kön och ålder.  

IKT-indikatorer för användning av IKT 

För att mäta själva användningen av IKT och nätbaserade läromedel föreslår Bilbao-

Osorio och Pedró (2010, s. 114) att både inkludera omfattningen av IKT-

användningen samt variationen. På vilka olika sätt används IKT i undervisningen? 

Enligt Pelgrum (2010b, s. 44) kan användningen av IKT även uträknas i procent. 

Viktigt är också att studera användningen av IKT i specifika läroämnen (Osorio & 

Pedró, 2010, s. 114).  

Utifrån Erstads, Bilbao-Osorio och Pedrós uppräknade förslag kan konstateras att 

relationen mellan samhällets teknikutveckling, lärarnas IKT-användning och IKT:s 

effekt på lärande är komplext. Det är enligt Erstad viktigt att ha en förståelse för de 

faktorer som på alla nivåer främjar eller hindrar lärarnas användning av IKT för att 

på lång sikt stimulera implementeringen av IKT i undervisningen (Erstad, 2010, s. 

36). Några av dessa ovanstående IKT-indikatorer kommer att tas i beaktande vid 

utformningen av enkäten i denna studie (se kapitel 6). 
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4.9 Faktorer som inverkar på lärarnas IKT-användning 

Att fungera som lärare i en skola där IKT utgör ett naturligt inslag i undervisningen, 

innebär nya arbetssätt och ett nytt pedagogiskt tankesätt. Tekniskt kunnande är inte 

avgörande, utan läraren bör också kunna integrera IKT i undervisningen på ett 

pedagogiskt ändamålsenligt sätt. Enligt en spansk studie (Hernández-Ramos, 

Martínez-Abad, García Peñalvo, Herrera García & Rodríguez-Conde, 2014, s. 510) 

finns alltid risken att läraren tillämpar IKT på ett sätt som inte är gynnsamt för 

lärandet. Läraren är inte längre den som innehar eller förmedlar kunskap. Istället ses 

läraren mer som en handledare som stödjer eleven till lärande genom att erbjuda de 

rätta resurserna som stöd för lärandet (Ilomäki, 2013, s. 7; Lantz-Andersson & Säljö, 

2014, s. 30–31; Pachler, 2014, s. 13; Utbildningsstyrelsen, 2011, s. 6.) 

En stor del av undervisningen handlar om att sovra bland den stora mängd 

information som finns tillgängligt. Här blir lärarens roll att stöda elevens utveckling 

av förmågan att kritiskt kunna hantera, bearbeta, analysera och utvärdera 

information. (Lantz-Andersson & Säljö, 2014, s. 28–29.)  

Pedagogisk tillämpning av IKT har också visat sig vara en utmaning för 

grundskollärare i Finland. I en nationell studie fick lärarnas bedöma hur väl de ansåg 

att de behärskade IKT som verktyg. Resultaten visade att de behärskade relativt väl 

den tekniska användningen, men inte den pedagogiska. (Hietikko, m.fl., 2016, s. 13.) 

Att leva sig in i den nya lärarrollen med en ny syn på elevens roll och inlärning, 

uppfattas i sin tur inte som det mest naturliga. Detta har i alla fall ett flertal studier 

visat. Tidigare forskning om IKT i skolan har utsett ett flertal faktorer som inverkar 

på lärarnas tillämpning av IKT i undervisningen. Attityder, upplevd nytta, digital 

kompetens, resurser och stöd är några av de faktorer som inverkat på lärarnas 

användning av IKT. (Badia, m.fl., 2013; Bingimlas, 2009; Inan & Lowther, 2010; 

Kreijns, 2013; Peng Lin, m.fl, 2012; Scherer, m.fl., 2015; Utbildningsstyrelsen, 

2011, s. 6). Teorin om överlagt beteende
60

 (TRA) och den teknologiska 

acceptansmodellen
61

 (TAM) är däremot några ut av de mest använda teorierna som 
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 Teorin om överlagt beteende står för Theory of Reasoned Actions och förkortas TRA (Davis, 

Bagozzi & Warshaw, 1989, s. 983). I fortsättningen används förkortningen TRA.  
61

 Den teknologiska acceptansmodellen förkortas TAM och står för Technology Acceptance Model 

(Davis, m.fl., 1989, s. 985). I det fortsatta arbetet används förkortningen TAM.  
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använts för att förklara en persons IKT-användning (Ajzen, 2012; Davis, Bagozzi & 

Warshaw, 1989).  

TAM-modellen 

Flera modeller har utarbetats för att förklara användningen av IKT. Till några ut av 

de mest använda hör TRA- och TAM-modellen. TRA-modellen har fått ta emot en 

del kritik och ansetts till viss del vara för begränsad. Här redogörs enbart för TAM-

modellen, som är en utvidgad version av TRA-modellen och introducerades av Davis 

år 1986. (Davis, m.fl., 1989, s. 985.) TAM-modellen är en populär modell som 

använts för att förklara de faktorer som inverkar på en persons acceptans och 

användning av teknik (Chien, Wu & Hsu, 2013, s. 199).  

Syftet med tillämpningen av TAM-modellen är att både förutsäga och förklara ett 

beteende. Enligt TAM-modellen kan en persons intention till att använda teknik 

förklaras av faktorer som upplevd nytta och upplevd användarvänlighet. (Davis, 

m.fl., 1989, s. 985.) Upplevd nytta och upplevd användarvänlighet påverkas i sin tur 

av en rad externa faktorer. Till några ut av de mest använda externa faktorerna vid 

tillämpning av TAM-modellen är själveffektivitet, subjektiva normer, nöjsamhet, 

dataångest och erfarenheter (Abdullah & Ward, 2016, s. 238).  

 

TAM-modellen åskådliggörs i figur 1. Med upplevd nytta avses den nytta en person 

upplever att teknik har för en persons prestationer och arbetsinsats. Upplevd 

användarvänlighet handlar om personens förväntningar om hur enkelt tekniken kan 

tillämpas. Upplevd nytta och upplevd användarvänlighet påverkar attityden till IKT-

användningen, som i sin tur kan förklara beteendeintentionen och den faktiska 

användningen. (Davis, m.fl., 1989, s. 985.) 

 

 

 

 

Figur 1. Technology Acceptance Model 

Jämfört med TRA, är relationerna mellan de olika variablerna i TAM flerriktade. 

Den direkta relationen mellan upplevd nytta och beteendeintention handlar om att en 
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person kan skapa en beteendeintention som upplevs kunna förändra en arbetsinsats 

trots negativa eller positiva attityder till beteendet. Detta kan ske när det till exempel 

handlar om organisatoriska förändringar. (Davis, m.fl., 1989, s. 986–987.) 

TAM är en ledande modell som tillämpats i ett flertal studier i syfte att förklara 

attityder och intentioner till att använda teknik. (Hidayanto, Febriawan, Sucahyo & 

Purwandari, 2014; King & He, 2006; Wu & Zhang, 2014). Trots modellens 

trovärdighet har forskare också försökt utvidga modellen med variabler som 

potentiellt kunde förklara användningen av teknik (Abdullah & Ward, 2016). TAM 

har däremot tillämpats i låg utsträckning i pedagogiska studier för att förklara 

lärarnas intentioner till att använda teknik i undervisningen (Teo, 2012; Wong, 

Osman, Goh & Rahmnat, 2013).  

Attityder  

Lärarnas attityder till IKT har visat sig vara av stor betydelsen för den faktiska 

användningen av IKT i undervisningen. Attityder kan däremot upplevas som en 

komplex faktor eftersom attityder påverkas av en rad externa faktorer. Attityder har 

till och med visat sig vara en av de starkaste faktorerna som inverkar på lärarens 

intention till att använda IKT-verktyg i undervisningen. (Inan & Lowther, 2010; 

Kreijns, 2013.) Attityd till internet har också visat sig inverka på ämneslärarnas 

intentioner att tillämpa internet i läroämnet huslig ekonomi (Peng Lin, m.fl., 2012, s. 

180).  

I en EU-studie (EU-kommissionen, 2013, s. 120, 137–138) fann forskare ett positivt 

samband mellan attityd och IKT-användning. Utifrån resultaten kunde slutsatser dras 

om att lärare med positiv attityd till IKT kommer med större sannolikhet tillämpa 

IKT i undervisningen än lärare med negativ attityd till IKT. Detta gäller trots att 

läraren med den positiva attityden upplever fler hinder än läraren med en negativ 

attityd. Liknande resultat har framkommit i andra studier (Hylén, 2013c, s. 27). I en 

finsk undersökning konstaterades också att lärare med en mer positiv attityd till IKT 

vill tillämpa IKT oftare i undervisningen (Hietikko, m.fl., 2016, s. 9).  

När det gäller mobilt lärande, det vill säga användning av mobila enheter i 

undervisningen, har attityder spelat en speciellt viktig roll. Studier har visat att lärare 

och föräldrar inte alltid uppskattar mobila enheter som pedagogiska verktyg. 

(Unesco, 2012b, s. 30.) 
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En utmaning i studierna har varit att mäta lärarnas attityder till IKT. Hernández-

Ramos, m.fl. (2014, s. 510, 512–514) har utarbetat en skala för att mäta 

universitetspersonalens attityder till IKT. Skalan grundar sig på påståenden om IKT:s 

positiva och negativa effekter på studerande, lärare, undervisning och 

undervisningsämnet. Mätskalan är egentligen avsedd för att tillämpas på 

universitetsnivå. Enligt Bilbao-Osorio och Pedró (2010, s. 114) kan lärarens digitala 

kompetens även inverka på huruvida läraren har en positiv eller negativ attityd till 

IKT. Därav bör digital kompetens ses som en viktig variabel för att mäta attityder.  

Upplevd nytta 

Attityder till IKT påverkas enligt TAM-modellen av bland annat upplevd nytta. 

Upplevd nytta har visat sig som en stark påverkande faktor för lärarnas IKT-

användning (Scherer, m.fl., 2015, s. 202). Även i läroämnet huslig ekonomi har 

upplevd nytta tillsammans med andra faktorer utsetts som en faktor som inverkat på 

lärarnas användning av internet i undervisningen (Peng Lin, m.fl., 2012, s. 180).  

I en finländsk studie tyckte majoriteten av lärarna (68 %) att IKT ger mer nytta än 

skada. Av lärarna ansåg till exempel 44 % att IKT främjar trivseln och stöder 

elevernas sociala utveckling. Däremot ansåg 10 % att IKT kan hindra lärandet. 

(Hietikko, m.fl., 2016, s. 8–9; OAJ, 2016, s. 3.) 

Faktorer som i tidigare studier bedöms kunna inverka på lärarnas uppfattningar om 

IKT är digital kompetens, typ av undervisningsämne, fortbildning inom IKT, allmänt 

stöd, tekniskt stöd och IKT-tillgänglighet. (Badia, m.fl., 2014, s. 361; Inan & 

Lowther, 2010, s. 144–145). Upplevd nytta med IKT innefattar ofta lärarnas 

uppfattningar om huruvida IKT inverkar positivt på inlärningsresultaten, 

arbetseffektiviteten, samarbetet, motivationen samt utvecklingen av den digitala 

kompetensen hos eleverna (Petko, 2012, s. 1353). Upplevd nytta bör enligt Petko 

(2012, s. 1355) inkludera både den nytta som IKT har för lärandet och för 

undervisningens kvalitet.  

Upplevd användarvänlighet  

Upplevd användarvänlighet är enligt TAM-modellen en stark påverkande faktor för 

individens faktiska teknikanvändning (Davis, m.fl., 1989, s. 985). Upplevd 

användarvänlighet påverkas enligt Abdullah och Ward (2016, s. 246) av följande 

externa faktorer: tidigare erfarenheter, subjektiva normer, nöjsamhet, själveffektivitet 
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och dataångest. I sin helhet innebär detta att en persons upplevda användarvänlighet 

och faktiska IKT-användning kommer att påverkas av tidigare erfarenheter, den 

sociala pressen, upplevda nöje att använda IKT, föreställningen om ens förmåga att 

kunna använda IKT och av den ångest som är förknippad med datoranvändningen.  I 

denna studie undersöks inte denna faktor.  

Digital kompetens och kompetensutveckling 

Lärarens kompetensbrist har i flera studier uppgetts som hinder för lärarens IKT-

användning (Badia, m.fl., 2014, s. 357–360; Bingimlas, 2009, s. 237–238; EU-

kommissionen, 2013, s. 12–13). Vilken typ av kompetensbrist det handlar om kan 

däremot skilja sig mellan olika länder. Lärare i utvecklingsländer har i första hand 

brist på tekniskt kunnande, medan lärare i industriländer pratar om brist på digital 

kompetens. (Bingimlas, 2009, s. 238.) Vid mätning av lärares digitala kompetens, 

inkluderas ofta också omfattningen av fortbildningar. (Badia, 2014, s. 360–361, 

Pelgrum, 2010a, s. 167). 

På EU-nivå har det visat sig finnas en direkt koppling mellan lärarens digitala 

kompetens och användningen av IKT i undervisningen (EU-kommissionen, 2013, s. 

89). För en lärare anses det vara viktigt att utveckla de kompetenser som behövs för 

att IKT ska kunna tillämpas på ett pedagogiskt sätt som verktyg för lärande.  

 

Stöd och kompetensutveckling 

Brist på stöd har visat sig vara kopplat till lärarnas tilltro till förmågan att använda 

IKT i undervisningen. Bristande tilltro till att använda IKT har i sin tur framgått som 

hinder för lärarnas IKT-användning. (Bingimlas, 2009, s. 235.) Lärarna är i behov av 

såväl tekniskt som pedagogiskt stöd i det praktiska arbetet. Enligt en EU-studie (EU-

kommissionen, 2013, s. 50) handlar tekniskt stöd bland annat om att upprätthålla den 

tekniska utrustningen i klassrummet. Oftast förses det tekniska stödet av 

skolpersonal, men även av myndigheter utanför skolan, som bibliotek (EU-

kommissionen, 2013, s. 50; Pelgrum, 2010a, s. 172–173).  

Särskilt viktigt är det med pedagogiskt stöd (Pelgrum, 2010a, s. 172, 177). Med 

pedagogiskt stöd menas bland annat det stöd som lärarna får för att kunna tillämpa 

IKT som stöd för planering av undervisningen, för bedömningsarbete och för 

administrativa uppgifter. En målsättning är att läraren ska med hjälp av IKT kunna 
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skapa sådana lärmiljöer som främjar ett aktivt, individanpassat och kollaborativt 

lärande och främjar elevernas utveckling av de kompetenser som behövs för 2000-

talets samhälle (EU-kommissionen, 2013, s. 13). Lärarnas behov av stöd för att 

utveckla nya lärandemiljöer framkommer även i nationella studier (Jordman, m.fl., 

2015, s. 79). 

Att få utveckla sin kompetens har också visat sig vara viktigt. Det har visat sig finnas 

ett direkt samband mellan lärarnas deltagande i kompetensutveckling och lärarnas 

tilltro till sin förmåga att använda IKT i undervisningen. Detta betyder att rätt typ av 

skolning är viktigt för att lärarna ska känna att de har tillräckligt med kompetens för 

att utnyttja IKT i sin undervisning. Det finns speciellt behov av att främja lärarnas 

användning av virtuella lärplattformar där de har möjligheten att utveckla sin 

verksamhetspraktik tillsammans med andra lärare. Även ämnesrelaterade skolningar 

belyses som viktigt. (EU-kommissionen, 2013, s. 12–13, 90, 103.) 

 

Vikten av att utveckla lärarens kompetens betonas också inom den grundläggande 

utbildningen i Finland (Hieta, Hietanen, Karlsson, Parkkali & Rautiainen, 2015, s. 

93; Utbildningsstyrelsen, 2014b, s. 29, 75). Speciellt viktigt är det att läraren har 

förmågan att tillämpa nya innovativa och pedagogiska arbetssätt med hjälp av IKT 

(Jordman, m.fl., 2015, s. 82). För detta krävs det att läraren ges möjligheter att 

kontinuerligt utveckla sina kompetenser som en del av verksamheten (Hieta, m.fl., 

2015, s. 93). Vad detta innebär är inte helt klart när traditionella fortbildningar inte 

längre anses hålla måttet för vad som krävs.  

IKT-infrastruktur 

Skolans bristande IKT-infrastruktur ses av både rektorer och lärare som ett enormt 

hinder för användningen av IKT. Ofta handlar det om brist på olika digitala verktyg 

som bärbara datorer och interaktiva tavlor. Trots att det finns skäl att trygga en god 

IKT-infrastruktur i länder och skolor där bristen faktiskt är påtaglig, anses inte en 

bristande IKT-infrastruktur utgöra det största problemet. Det handlar istället om fel 

attityd och en oförmåga att utnyttja IKT på ett pedagogiskt gynnsamt sätt. (EU-

kommissionen, 2013, s. 9–10, 15; EU-kommissionen, 2015a, s. 61–62.) 

Inte heller i Finland uppfattas IKT-infrastrukturen som det största hindret, trots stora 

variationer mellan skolor (Utbildningsstyrelsen, 2014b, s. 4, 25–26). Problemet 
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handlar snarare om att tillämpa IKT på ett sätt som främjar elevens lärande, vilket 

bland annat innebär nya arbetssätt och lärmiljöer (Jakku-Sihvonen, Koskimies-Sirén, 

Lavonen, Mäkitalo-Siegl & Virta, 2015, s. 100). För mätning av IKT-infrastruktur tar 

man i beaktande tillgången till datorutrustning och nätanslutningar. Antal datorer per 

elev är också ett mått som används. (Bilbao-Osorio & Pedró, 2010, s. 113–114.) 

4.10 Sammanfattning 

Ett flertal pedagogiska teorier har genom tiderna präglat vår syn på kunskap och 

lärande, allt från behaviorismen till det sociokulturella perspektivet. Teknikens 

utveckling ställer däremot nya krav på kompetenser, undervisningsmiljöer och 

arbetssätt. Den nya pedagogiska verksamheten innebär bland annat att eleverna 

tillämpar IKT som naturligt hjälpmedel för att utveckla kompetenser som 2000-talets 

samhälle kräver. Samhällsutvecklingen har också med åren fått större roll i skolan 

enligt de nationella läroplanerna. Digitaliseringens nya kompetenskrav genomsyrar 

mer eller mindre hela Glgu 2014. IT-samhällets viktigaste kompetenser listas upp av 

bland annat EU-kommissionen. Flera rapporter ur både ett globalt och nationellt 

perspektiv fokuserar på skolans digitalisering. Däremot visar studier att IKT inte 

utgör någon självklar plats i undervisningen. Speciellt i de finländska skolorna anses 

IKT användas i allt för liten utsträckning.  

Vidare i kapitlet följer en presentation av IKT-indikatorer som används för att 

jämföra, följa upp och utvärdera effekten och användningen av IKT i 

undervisningen. Några av dessa indikatorer beaktas också vid datainsamlingen i 

denna studie. Kapitlet avslutas med en genomgång av de faktorer som inverkar på 

lärarnas IKT-användning.   
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5 IKT och huslig ekonomi 

I detta kapitel presenteras teorier om husliga ekonomins vetenskapliga bakgrund. 

Därefter följer en redogörelse för läroämnets uppdrag, centrala innehåll, lärmiljöer 

och arbetssätt utifrån Glgu 2014. I kapitlet förs också en diskussion kring 

tillämpningen av IKT i undervisningen i huslig ekonomi. Kapitlet avslutas med 

reflektioner kring husliga ekonomins framtida utmaningar.  

5.1 Husliga ekonomins vetenskapliga grund 

Det har funnits en viss tveksamhet mot husliga ekonomins vetenskapliga grund. Å 

ena sidan har husliga ekonomins vetenskapsgrund vid flera tillfällen påståtts vara 

bristfällig. Å andra sidan påstås ämnet grunda sig på för många teorier. Att teorier 

utnyttjats från andra vetenskapsgrenar är i sin tur också något som uppfattats som 

kritik mot ämnet. Det har ifrågasatts ifall huslig ekonomi ska grunda sig på en teori 

eller flera teorier. Husliga ekonomins multidisciplinära karaktär skapar behovet av att 

tillämpa flera teorier för att kunna förklara och ge en helhetsbild över det som är 

kännetecknande för huslig ekonomi. Ämnets viktigaste element tas från 

samhällsvetenskaperna, naturvetenskaperna och humanistiska vetenskaperna. 

Husliga ekonomins främsta uppgift blir att förena dessa tre vetenskapsgrenar och 

utifrån dessa utarbeta egna teorier och begrepp som är utmärkande för ämnet. Huslig 

ekonomi avviker således från andra undervisningsämnen. (Turkki, 1999a, s. 25; 

Turkki, 1999b, s. 29–32, 34–37.)  

Huslig ekonomi grundar sig vidare på ett holistiskt synsätt, vilket innebär förmågan 

att se till helheten och förstå de enskilda faktorernas betydelse för helheten. Ett 

holistiskt synsätt anses som en förutsättning för att kunna studera hushållet och 

vardagslivet på djupet. Hushållet och familjen är exempel på helheter som i sin tur 

byggs upp av mindre element. För att hushållet ska kunna fungera som helhet behövs 

omfattande kunskaper i bland annat matlagning, näringslära, textilvård och boende. 

(Turkki, 1999a, s. 24–25; Turkki, 1999b, s. 61–62; Turkki, 2008, s. 35–36.) Till 

andra viktiga kärnområden hör hälsa och välfärd, livsmedelssäkerhet, 

jämställdhetsfrågor samt familje- och konsumentkunskap (Turkki & Vincenti, 2008, 

s. 92).  
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Enligt det holistiska synsättet betonas starkt de ömsesidiga relationerna mellan 

människan, hushållet, familjen och den omgivande miljön. Hushållets och familjens 

relationer till omvärlden framgår tydligare i den humanekologiska teorin (se figur 2). 

Figuren är baserad på Bubloz och Sontags (1993) figur (refererad i Turkki, 1995, s. 

11). I den humanekologiska teorin studeras hushållets relation till samhället utifrån 

fyra cirklar. Den yttersta cirkeln omfattar naturmiljön, som växt- och djurliv. 

Naturmiljön omringas av den sociokulturella miljön, det vill säga de människor, 

sociala grupper, verksamheter och strukturer som omger hushållet och familjen. Hit 

hör till exempel vänner, språk och normer. Närmast hushållet eller familjen finns den 

miljö som människan själv byggt upp, det vill säga infrastrukturen, vägar, byar, el, 

vatten och informations- och kommunikationstekniken. (Grönqvist & Hjälmeskog, 

2009, s. 4, 8–9; Turkki, 1995, s. 11.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den humanekologiska teorin utvecklades redan på 1800-talet av Ellen Richards. 

Richard ville med teorin bland annat belysa hushållets ekologiska tänkande. Teorin 

glömdes sedan bort i decennier. Teorin började tillämpas på nytt och påstås kunna 

förklara den växelverkan som sker mellan familjen, hushållet och omgivning och 

som anses kunna ligga till grund för hushållsvetenskapen och läroämnet huslig 

ekonomi. (Grönqvist & Hjälmeskog, 2009, s. 11; Turkki, 1995, s. 12.) 

Familjen/hushållet 

Den byggda miljön 

Den sociokulturella 

miljön 

Den biologiska miljön 

Figur 2. Den humanekologiska teorin 
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Vad innebär den humanekologiska teorin för läroämnet huslig ekonomi i praktiken? 

Enligt teorin bär hushållen ett stort ansvar för den omgivande miljön. Hushållens 

verksamhet, resurshantering och de beslut som fattas inom familjen är av stor 

betydelse för ett fungerande och hållbart samhälle. (Turkki, 1995, s. 12–13; Turkki, 

1999b, s. 73.) Ett av läroämnets uppdrag är också att stöda elevernas förmåga att 

göra hållbara val i vardagen (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 438).  

Teorin kan tolkas som att individen aldrig agerar oberoende av andra utan de beslut 

som fattas kommer alltid påverka den omgivande miljön på ett eller annat sätt. Den 

mat som till exempel människan väljer att äta kommer i slutändan påverka 

marknadsutbudet, det lokala jordbruket och utsläpp av miljögifter. Att anpassa sig till 

samhällets förändringar ses i alla fall som en nödvändighet för att hushållet ska 

fungera som helhet. Det handlar bland annat om sovra bland stora mängder 

information och utifrån informationen fatta välgenomtänkta beslut som gynnar både 

hushållet och miljön. (Grönqvist & Hjälmeskog, 2009, s. 12–14; Turkki, 2015, s. 

152.) Det handlar alltså om färdigheter som också förutsätter digital kompetens. De 

utmaningar och möjligheter som globaliseringen och samhällsutvecklingen medför 

torde därför utgöra centrala frågor inom läroämnet huslig ekonomi.  

5.2 Läroämnets uppdrag och centrala innehåll 

Läroämnets mångfasetterade karaktär ger upphov till omfattande uppdrag. Förmågan 

att hantera vardagen är ett tema eller en kompetens som genomsyrar hela 

undervisningsämnet. Enligt Glgu 2014 (Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 438) är 

husliga ekonomins allmänna uppdrag ”att stöda eleverna att utveckla kunskaper, 

färdigheter, attityder och beredskap som behövs för att hantera vardagen i ett hem 

och för en hållbar livsstil som stödjer välbefinnandet”. Tyngdpunkten läggs bland 

annat på praktiska färdigheter i anknytning till vardagen, resurshantering, hållbarhet, 

ansvarsfullt konsumerande, kommunikativa färdigheter samt medmänsklighet. 

Husliga ekonomins centrala innehåll utgörs av: matkunskap och matkultur, att bo och 

leva tillsammans samt konsument- och hushållskunskap i hemmet. 

(Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 438–439.) 
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Matkunskap och matkultur 

Inom det centrala innehållet matkunskap och matkultur läggs fokus på de färdigheter 

som anknyts till matlagning, bakning och måltider. Eleverna ska lära sig både 

planera och tillreda olika typer av måltider. Till det centrala elementet hör att utnyttja 

den information som finns tillgänglig om bland annat näringslära, säkerhet, 

livsmedel, ekonomi och utgående från informationen utvärdera och förhålla sig till 

egna matvanor och val av mat. Inom detta centrala innehåll beaktas även 

matkulturen, det vill säga matens betydelse för olika traditioner, festligheter och 

religion. (Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 440.) 

Att bo och leva tillsammans 

Utmärkande för det centrala innehållet Att bo och leva tillsammans är förmågan till 

hållbar och medveten konsumtion. Målsättningen är att eleverna utvecklar de 

färdigheter och kunskaper som behövs för att medvetet kunna hitta och välja 

lämpliga metoder, redskap och apparater som behövs för vardagssysslorna i hemmet. 

I undervisningen läggs tonvikt på bland annat textilvård, städning och rengöring. 

Ytterligare betonas ett gott uppförande, behärskning av resursanvändningen och 

ansvartagande inom familjen. Målsättningen är att eleverna ska utveckla de 

färdigheter som krävs för att kunna leva tillsammans med andra och kunna aktivt 

delta i familjen och i samhället. (Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 438–440.) 

Konsument och hushållskunskap i hemmet 

I det centrala innehållet Konsument och hushållskunskap i hemmet läggs särskilt 

fokus på konsumentens rättigheter och skyldigheter, medie- och teknikanvändningen 

i vardagen och ansvarsfull konsumtion. Målsättningen är att eleverna ska utvecklas 

till medvetna konsumenter som kan verka på ett ansvarsfullt sätt i hemmets 

ekonomiska frågor. Undervisningen ska skapa de rätta villkoren för att eleverna ska 

kunna tillämpa medier och IKT som verktyg i olika vardagssituationer och i hemmet. 

(Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 438, 440.) 

5.3 Lärmiljöer och arbetssätt 

Lärmiljöerna i huslig ekonomi karaktäriseras av samarbetande, undersökande och 

tillämpande arbetssätt som ger eleverna förutsättningar för att lära sig tillsammans, 

lösa problem samt skapa kunskap. Lärmiljöerna bör utformas på ett mångsidigt sätt 



68 

 

för att stärka eleverna möjligheter att uppnå de mål som är uppsatta i läroplanen. Den 

traditionella klassrumsmiljön utmanas av till exempel undervisning i skolans övriga 

utrymmen och virtuella miljöer. Det är även viktigt att lärmiljön väljs så att eleverna 

har möjligheten att utvärdera sitt arbete och lära sig av sina misstag. 

(Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 29, 30, 440.) 

Det som också kommer att ha en inverkan på arbetssätten i huslig ekonomi är den 

helhetskapande undervisningen som delvis ska forma verksamhetskulturen inom den 

grundläggande utbildningen enligt Glgu 2014 (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 31). 

Syftet med den helhetsskapande undervisningen är att skapa villkor för eleverna att 

förstå hur olika vetenskapsgrenar förhåller sig till varandra, vilket i sin tur kommer 

att stöda elevernas utveckling av gemensam kunskap och förmågan att se världen ur 

ett bredare perspektiv.  

För huslig ekonomi innebär detta att läroämnet ska samarbeta med andra läroämnen 

för att skapa helheter och förståelse för fenomen som förhåller sig till vardagen. 

(Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 438, 440.) Eftersom huslig ekonomi till sin natur och 

till grunden redan förenar olika vetenskapsgrenar, torde det vara ganska lätt att finna 

vetenskapsgrenar som lätt kopplas ihop till husliga ekonomins centrala innehåll 

(Turkki, 1999b, s. 34).  

5.4 IKT i huslig ekonomi 

Enligt Glgu 2014 (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 20, 438–439) ska eleverna lära sig 

hantera den IKT som präglar hemmet.  Dessutom ska undervisningen i huslig 

ekonomi skapa möjligheter för eleverna att utveckla de sju kompetensområdena som 

belyses i läroplanen som delar av den mångsidiga kompetensen. Åtminstone indirekt 

förutsätter tre av dessa sju kompetenser IKT-tillämpning. Dessa är digital kompetens, 

multilitteracitet och vardagskompetens.  

Digital kompetens, multilitteracitet och vardagskompetens 

I läroämnet huslig ekonomi betonas utvecklingen av digital kompetens endast i de 

mål som ansluts till praktiska färdigheter. Eleverna ska bland annat lära sig använda 

digitala verktyg som hjälpmedel för att kunna sträva till en hållbar konsumtion. 

(Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 439.) Den digitala kompetensen betonas konstigt nog 

varken mål som berör informationshantering eller samarbete och kommunikation.   
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Utveckling av elevernas multilitteracitet kan i sin tur kopplas samman med de mål 

som har att göra med både praktiska färdigheter och informationshantering. Eleverna 

ska bland annat lära sig tyda olika typer av texter och symboler som förhåller sig till 

hushållet. Det kan till exempel handla om olika typer av anvisningar, 

rekommendationer och förteckningar. (Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 439.) 

Vardagskompetens som bland annat handlar om att kunna leva i en digitaliserad 

vardag betonas i de mål som ansluts till praktiska färdigheter och samarbete och 

kommunikation. Eleverna ska bland annat skapa sig en förståelse för hur vardagen är 

uppbyggd och kunna ta ansvar för tid, planering och arbetsfördelning. 

(Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 439.) 

IKT i vardagen  

Att tillämpa IKT i undervisningen i huslig ekonomi är en nödvändighet, men verkar 

ändå inte utgöra en av de högst uppsatta målsättningarna (Utbildningsstyrelsen, 

2014a, s. 20, 22–23, 438 – 439). Utifrån läroämnets uppdrag och centrala innehåll 

kan konstateras att vardagen utgör ett av husliga ekonomins viktigaste begrepp. Att 

vardagen digitaliserats och att IKT utgör en allt större del av tillvaron, inverkar 

däremot på människans sätt att hantera vardagen. (Casimir, 2011, s. 3.) 

Teknikutvecklingen har bland annat förändrat människans sätt att konsumera och 

hantera pengar. En ny konsumtionskultur har tagit form med e-handel, mobil 

konsumtion, nya tjänster och kredittagande. Den ständiga uppkopplingen och 

utvecklingen av olika smarta enheter har skapat fler möjligheter till konsumtion och 

kredittagande. (Carlsson, m.fl., 2015, s. 11, 15–16.) 

E-handeln växer kraftigt och det går till och med att påstå att konsumerande på nätet 

blivit en självklar del av de flesta människors vardag. Enligt en nordisk undersökning 

handlar cirka en tredje del på nätet varje månad. Finland ligger en bit under 

medelvärdet, där en femte del av finländarna handlar på nätet varje månad. 

Elektronik, kläder, skor och böcker är överlag de varor som handlas mest. I Finland 

är kredit- och bankkort de vanligaste betalningsmetoderna vid e-handel. (PostNord, 

2014, s. 3–4, 34.)  

IKT och ett förändrat konsumentbeteende ger hushållet och hanteringen av vardagen 

en ny innebörd.  Människan behöver inte planera sina inköp i lika stor utsträckning 

som tidigare tack vare mobiltelefonerna som kommer till användning när 
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inköpslistan glömts hemma. Även kommunikationen inom familjen påverkas. 

Mobila enheter och olika typer av sociala nätverkstjänster skapar på gott och ont 

förutsättningar för nya kommunikationsformer. Det finns däremot en risk att den 

virtuella kommunikationen tar över den verkliga kommunikationen mellan 

familjemedlemmarna. (Casimir, 2011, s. 3, 6, 11.) 

IKT gör det lättare för en konsument att göra informerade och medvetna val 

(Casimir, 2011, s. 7). Läroämnet husliga ekonomins uppdrag är också att främja 

elevernas möjligheter till en medveten konsumtion och stöda elevernas användning 

av relevant information som grund vid beslutsfattande (Utbildningsstyrelsen, 2014a, 

s. 438–439). IKT torde utgöra en väsentlig del av undervisningen i huslig ekonomi 

av flera orsaker. För det första sker en stor del av konsumtionen på nätet och de 

beslut som fattas i anslutning till hushållet och vardagen är ofta sammankopplat till 

mobila enheter och nätet.  

Undervisningen i huslig ekonomi ska hjälpa eleverna att utvecklas till aktiva 

deltagare i samhället, hushållet och familjen. Ett aktivt deltagande kräver i sin tur ett 

livslångt lärande (EU-kommissionen (2007, s. 1). Principen om ett livslångt lärande 

utgör enligt Turkki och Vincenti (2008, s. 90) en del av huslig ekonomi. Få studier 

stöder ändå detta antagande (Pendergast, 2012, s. 15). För ett aktivt deltagande och 

för utveckling av ett livslångt lärande krävs oberoende att IKT tillämpas i 

undervisningen (EU-kommissionen, 2007, s. 7).   

5.5 Husliga ekonomins framtida utmaningar 

Husliga ekonomins allmänna läge och framtid som undervisningsämne och 

vetenskapsgren, har diskuterats en hel del de senaste åren. (Deagon, 2012; 

Hjälmeskog, 2012; Pendergast, McGregor & Turkki, 2012). Syftet har varit att 

trygga husliga ekonomins förmåga att anpassa sig till samhällets förändringar och 

globala trender.  Globalisering, digitalisering, förändrad syn på mannens och 

kvinnans roll, nya konsumtionsmönster och förändringar inom familjestrukturen är 

några faktorer som skapat behov av att se över husliga ekonomins framtid.  

Utmaningarna omfattar frågor som har bland annat att göra med status, synen på 

huslig ekonomi och husliga ekonomins uppdrag. (Deagon, 2012, s. 86; McGregor, 

2010, s. 20; Pendergast, m.fl., 2012, s. 1.)  
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Husliga ekonomins uppdrag 

Vad handlar huslig ekonomi egentligen om? Vad är husliga ekonomins uppdrag i det 

moderna samhället? Hållbar utveckling är åtminstone en princip som huslig ekonomi 

vill jobba utifrån. Det pratas ofta om behovet av att öka konsumtionen för att uppnå 

tillväxt. Samtidigt råder det brist på jordens naturresurser. Här har huslig ekonomi ett 

ytterst viktigt uppdrag att främja en hållbar utveckling. (Hjälmeskog, 2012, s. 111–

112; Johnson, 2014, s. 43; Turkki, 2012, s. 39.) 

Tidigare på 1900-talet hade huslig ekonomi som syfte att erbjuda kvinnor både 

utbildning samt bättre förutsättningar att sköta om hushållet. I slutet av 1900-talet 

började könsskillnaderna tonas ner och numera ligger fokus på konsumentperspektiv. 

Ett viktigt uppdrag för undervisningsämnet huslig ekonomi är också att sträva efter 

att eleverna förbättrar sina förutsättningar för att leva ett gott liv och konsumera 

medvetet utan att exploatera jordens resurser (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 438). 

Undervisningen i huslig ekonomi ska till exempel väcka en större medvetenhet 

gällande matens och textiliernas ursprung. (Hjälmeskog, 2012, s. 111–112, 116; 

Johnson, 2014, s. 36.) Konsumtion och ekonomi utgör också enligt Sveriges 

nationella läroplan, ett av de tre kärnområdena i ämne hem- och konsumentkunskap 

(Hjälmeskog, 2012, s. 116; Skolverket, 2011). Även i Glgu 2014 hör konsumtion 

tillsammans med hushållskunskap till det centrala innehållet i huslig ekonomi 

(Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 440). 

Ett annat viktigt uppdrag är att stödja välbefinnandet genom att stärka elevernas 

möjligheter att utveckla sådana kompetenser som behövs för att hantera vardagen 

(Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 438). Att främja välbefinnandet har varit en 

målsättning för huslig ekonomi under flera årtionden (McGregor & Goldsmith, 1998; 

Pendergast, 2012). Det handlar bland annat om att minimera hälsans riskfaktorer och 

öka skyddsfaktorerna. Skyddsfaktorer kan omfatta de kunskaper, färdigheter och 

attityder som behövs för att hantera vardagen. Problemlösningsförmåga och social 

kompetens är några exempel. (Pendergast, 2012, s. 13–14.) Det handlar i princip om 

nästan samma kompetenser som också förutsätts för ett livslångt lärande (EU-

kommissionen, 2007, s. 3). Trots detta, har forskare inte tillräckligt tydligt kunnat 

visa på husliga ekonomins roll för individens välbefinnande och för ett livslångt 

lärande. Välbefinnande och livslångt lärande utgör 2000-talets nyckelkompetenser 

och därför torde det vara viktigt att klargöra kopplingen till huslig ekonomi. 



72 

 

Samtidigt betyder detta att IKT också borde utgöra en självklar del av 

undervisningen i huslig ekonomi eftersom digital kompetens är en av 

nyckelkompetenserna för livslångt lärande. (EU-kommissionen, 2007, s. 7; 

Pendergast, 2012, s. 16, 19.) 

Namn på läroämnet och syn på ämnet 

Att ändra på namnet huslig ekonomi har i många länder varit aktuellt. Syftet med 

namnförändringen har bland annat varit att hitta ett lämpligare namn för att beskriva 

det innehåll och den unikhet som huslig ekonomi verkligen står för (McGregor, 

2010, s. 20). I Norge används benämningen mat og helse, det vill säga mat och hälsa 

I Danmark hette läroämnet tidigare Hjemkundskab, som uppfattades som ett 

omodernt och föråldrat namn. (Benn, 2012, s. 58.) Numera heter ämnet i Danmark 

Madkundskab (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, [u.å.]). 

Att ändra namnet är lättare sagt än gjort. Enligt Deagon kan användningen av andra 

termer än huslig ekonomi skapa förvirring. Istället bör huslig ekonomi presenteras på 

ett sådant sätt som tar fram det som kännetecknar huslig ekonomi (Deagon, 2012, s. 

86). Det finns kanske ett behov att omprofilera huslig ekonomi, det vill säga förändra 

den bild som förknippas med termen huslig ekonomi (IFHE Think Tank Committee, 

2013, s. 204–205). Det kan också finnas skäl att ta reda på hur andra uppfattar huslig 

ekonomi för att en omprofilering ska vara möjlig.  

I en studie (IFHE Think Tank Committee, 2013, s. 186, 194–197) om möjligheterna 

till omprofilering av huslig ekonomi undersöktes uppfattningar om det som 

kännetecknar termen huslig ekonomi. I studien deltog studerande, ämneslärare, 

akademiker och andra professionella inom huslig ekonomi.  De ord som de först kom 

att tänka på när de hörde termen huslig ekonomi var mat, matlagning, sömnad, hem, 

ekonomi, familj och liv. Till dessa tillades orden lärande, färdigheter och 

välbefinnande som de mest grundläggande principerna inom huslig ekonomi. Det 

som ansågs frambringa mervärde med undervisningen i huslig ekonomi är de 

färdigheter som behövs för att hantera livet. De mest uppenbara orden som 

förknippades med huslig ekonomi var hem, matlagning och färdigheter.  

I en liten studie som genomfördes som ett examensarbete i didaktik förknippades 

hem- och konsumentkunskap i Sverige som ett läroämne med fokus på mat och 

matlagning (Jansson, 2009, s. 14). Enligt Turkki (2012, s. 50) missuppfattas 

http://www.uvm.dk/
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professionen huslig ekonomi fortfarande. Att ämnet förknippas främst med mat och 

matlagning tyder också på det.  

För att huslig ekonomi ska kunna anpassa sig till globala trender som till exempel 

globaliseringen och teknikutvecklingen skulle det vara viktigt att definiera och 

klargöra husliga ekonomins viktigaste element, mervärde och budskap (Turkki, 

2012, s. 38, 43). Färdigheter för livet är ett av grundelementen som förknippas med 

huslig ekonomi (IFHE Think Tank Committee, 2013, s. 194, 196).  

5.6 Sammanfattning 

Inledningsvis konstateras att husliga ekonomins vetenskapsgrund är bristfällig. 

Kritiken riktas bland annat mot att huslig ekonomi som vetenskapsämne utnyttjar 

teorier från andra vetenskapsområden. Det är ändå viktigt att komma ihåg att husliga 

ekonomins teoretiska bakgrund bygger på ett helhetstänkande där flera enskilda 

faktorer har betydelse för hushållets funktion. För att hushållet ska kunna fungera 

som helhet behövs omfattande kunskaper i bland annat matlagning, näringslära, 

textilvård och boende. En tolkning av den humanekologiska teorin är också att 

hushållet fungerar i nära relation till den omgivande miljön, vilket i sin tur betyder att 

anknytningen till samhället är stark. I kapitlet redogörs vidare för läroämnet husliga 

ekonomins uppdrag, centrala innehåll, lärmiljöer och arbetssätt. Därefter betonas 

vikten av att tillämpa IKT i undervisningen i huslig ekonomi. Det konstateras bland 

annat att digitaliseringen förändrat vårt sätt att hantera vardagen och att huslig 

ekonomi har en viktig roll för att främja elevens utveckling av de kompetenser som 

behövs för att hantera denna förändrade vardag. Avslutningsvis diskuteras 

utmaningar vad gäller husliga ekonomins status och synen på husliga ekonomins 

centrala uppdrag. Det diskuteras bland annat om ett behov av att omprofilera huslig 

ekonomi för att lyfta fram ämnets centrala uppdrag. 
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6 Metodologiska aspekter 

I detta kapitel beskrivs studiens forskningsansats, metodval och tillvägagångssätt. 

Inledningsvis presenteras syftet, forskningsfrågorna och studiens hypoteser. Vidare 

beskrivs val av datainsamlingsmetod, urval av respondenter, studiens praktiska 

genomförande, databearbetning och analysprocess. Avslutningsvis diskuteras 

trovärdigheten, tillförlitligheten och etiska övervägande i anslutning till studien. 

6.1 Syfte, forskningsfrågor och hypoteser 

Syftet med studien är att kunna identifiera de faktorer som inverkar på ämneslärarnas 

användning av IKT i huslig ekonomi. IKT har en speciellt viktig roll i huslig 

ekonomi med tanke på läroämnets uppdrag och mål. Undervisningen i huslig 

ekonomi ska bland annat kunna främja elevernas utveckling av de kompetenser som 

behövs i vardagen (Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 438).  

Det har däremot påvisats flera hinder för lärarnas IKT-användning. I finländska 

skolor upplevs inte bristen på teknisk utrustning som ett lika stort hinder som 

ovetskapen om hur IKT ska tillämpas på ett ändamålsenligt sätt som pedagogiskt 

verktyg. Studier pekar på att det skulle vara viktigt att kartlägga faktorer som hindrar 

lärarna att tillämpa IKT i undervisningen. (Jordman, m.fl., 2015, s. 82.) I denna 

studie undersöks följande faktorers inverkan på ämneslärarnas IKT-användning i 

huslig ekonomi: lärarens digitala kompetens, upplevt stöd, tillgång till IKT-

infrastruktur och lärarnas upplevda nytta med IKT.  

För att kunna urskilja de faktorer som inverkar på ämneslärarnas användning av IKT, 

tillämpas en kvantitativ metod som i huvudsak bygger på hypotesprövning. 

Hypoteserna är formulerade för att ge svar på följande forskningsfrågor: 

1. I vilken omfattning använder lärarna IKT i undervisningen i huslig ekonomi? 

2. Vilka faktorer inverkar på lärarnas användning av IKT i huslig ekonomi?  

Den första forskningsfrågan innefattar en kartläggning av lärarnas IKT-användning 

som i sin tur är en förutsättning för att besvara den andra forskningsfrågan. Den 

andra forskningsfrågan besvaras med hjälp av hypotesprövning (se tabell 4). Studien 

har dessutom en deskriptiv ambition att beskriva de faktorer som undersöks i studien. 

Deskriptiv statistik framtas även för faktorn lärarnas upplevda nytta med IKT som 
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pedagogiskt verktyg i huslig ekonomi. Med andra ord lärarnas upplevda nytta med 

IKT för att elevernas ska utveckla kompetenser som anges i Glgu 2014 i anslutning 

till det centrala innehållet i huslig ekonomi. 

Hypotesuppställning  

En hypotes är egentligen ett antagande om att något förhåller sig till något på ett visst 

sätt i verkligheten. En hypotes skiljer sig från en teori genom att den är obevisad och 

uppfattas enbart som ett påstående eller en grundtanke. (Ejvegård, 2009, s. 39; 

Olsson & Sörensen, 2007, s. 31–32.) I tabell 4 ges en översikt över hur den teoretiska 

bakgrunden gett upphov till hypoteserna. I den tredje kolumnen presenteras 

hypoteserna. Varje hypotes har en alternativhypotes, det vill säga en nollhypotes, 

som uttrycker att det inte finns något samband mellan de undersökta variablerna. 
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Tabell 4. Hypotesuppställning 

Litteratur Resultat Hypotes 

Badia, m.fl., 2014 

Inan och Lowther, 2010 

Digital kompetens har visat sig inverka på lärarnas 

uppfattningar om IKT.  

 

H1: Ämneslärarnas uppskattade digitala 

kompetens inverkar på lärarnas upplevda nytta 

med IKT. 

 

Badia, m.fl., 2014 

Bingimlas, 2009 

EU-kommissionen, 2013 

Bilbao-Osorio och Pedró, 2010 

 

Digital kompetens har både direkt och indirekt uppgetts 

ha ett samband med lärarens IKT-användning. 

H2: Ämneslärarnas uppskattade digitala 

kompetens inverkar på lärarnas IKT-

användning. 

 

Inan och Lowther, 2010 I studien framgår att tillgång till stöd inverkar på 

lärarnas uppfattningar om IKT.  

H3: Ämneslärarnas upplevda stöd inverkar på 

upplevd nytta med IKT. 

 

Bingimlas, 2009 Resultaten i studien visar att brist på stöd är kopplat till 

lärarnas tilltro till förmågan att använda IKT i 

undervisningen. Bristande tilltro till sin förmåga har sin 

tur uppgetts som hinder för lärarnas IKT-användning.  

 

H4: Ämneslärarnas upplevda stöd inverkar på 

lärarnas IKT-användning. 

 

Badia, m.fl., 2014 

Inan och Lowther, 2010 

Tillgång till IKT-infrastruktur har visat sig vara kopplat 

till lärarens uppfattningar om IKT och till den upplevda 

effekten av IKT. 

 

H5: IKT-infrastrukturen inverkar på 

ämneslärarnas upplevda nytta med IKT. 

 

Badia, m.fl., 2014 

Inan och Lowther, 2010 

Tillgång till IKT-infrastruktur har både direkt och 

indirekt visat sig inverka på lärarnas IKT-användning. 

 

H 6: IKT-infrastrukturen inverkar på lärarnas 

IKT-användning. 

Davis, m.fl., 1989 

Peng Lin, m.fl., 2012  

Scherer, m.fl., 2015 

Upplevd nytta är en faktor som inverkar på den 

upplevda nyttan med IKT.  

H7: Ämneslärarnas upplevda nytta med IKT 

inverkar på lärarnas IKT-användning. 
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Syftet med hypotesuppställningen är kunna testa en variabels (oberoende) effekt på 

en annan variabel (beroende). Den oberoende variabeln, även kallat för x-variabeln 

utgörs av sådana faktorer som påverkar en annan faktor, medan den beroende 

variabeln, det vill säga y-variabeln är den som forskaren antar att påverkas av x-

variabeln (Barmark & Djurfeldt 2015, s. 37). Som oberoende variabler i denna studie 

fungerar uppskattad digital kompetens, upplevt stöd och IKT-infrastruktur. Upplevd 

nytta fungerar som både oberoende och beroende variabel. Lärarnas IKT-användning 

utgör däremot en beroende variabel. I studier med hypotesuppställning kommer 

hypoteser antingen godtas eller förkastas (Olsson & Sörensen, 2007, s. 32). Dessa sju 

listade hypoteser finns också illustrerade i en hypotesmodell som framlagts på basen 

av tidigare forskning (se figur 3).  

 

 

 

 

 

 

 

Hypoteserna testas med tre olika regressioner. I den första regressionen testas 

följande faktorers inverkan på upplevd nytta: uppskattad digital kompetens, upplevt 

stöd och IKT-infrastruktur. I den andra regressionen testas sambandet mellan 

upplevd nytta och lärarnas IKT-användning. I den tredje regressionen testas 

sambandet mellan uppskattad digital kompetens, upplevt stöd, IKT-infrastruktur och 

lärarnas IKT-användning. Hypotesmodellen modifieras vid behov på basen av 

reliabilitets- och validitetsanalyser (mer om regressionsanalysen samt reliabilitets- 

och validitetsanalyserna i avsnitt 6.7). 

 

Uppskattad digital 

kompetens 

Upplevt stöd 

IKT-infrastruktur 

Upplevd nytta 

 

IKT-

användning 

Regression 1 Regression 2 

Regression 3 

 Figur 3. Hypotesmodell 
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Operationalisering av begrepp 

Operationalisering handlar om att definiera eller precisera teoretiska begrepp till 

mätbara variabler. Begreppen kan definieras genom att till exempel ange sådant som 

är känntecknande för begreppet eller räkna upp vad begreppet omfattar. De 

definierade begreppen kan senare ses som variabler i själva undersökningen. 

(Eliasson, 2010, s. 12–13.) Begrepp som behöver operationaliseras i studien är IKT-

användning, digital kompetens, upplevd nytta med IKT, stöd för IKT-användning 

och IKT-infrastruktur.  

IKT-användning 

För att mäta variabeln IKT-användning tillfrågas lärarna i vilken omfattning de 

använder sig av olika IKT-verktyg i undervisningen huslig ekonomi. Även 

användningen av IKT i procentandel av undervisningen tillfrågas. De IKT-

indikatorer som valts för att utvärdera IKT-användningens omfattning baserar sig på 

studier av Bilbao-Osorio och Pedró (2010) och Pelgrum (2010b). I avsnitt 4.7 finns 

en redogörelse för de mest använda IKT-verktygen som hänför sig till 

undervisningen.  

Digital kompetens 

I den första hypotesuppställningen (H1) antar jag att det finns ett samband mellan 

ämneslärarnas uppskattade digitala kompetens och upplevda nytta med IKT. I den 

andra hypotesuppställningen (H2) antar jag också att det finns ett direkt samband 

mellan uppskattad digital kompetens och lärarnas IKT-användning. Inget 

självskattningsverktyg används för att lärarnas ska kunna skatta sin digitala 

kompetens. Däremot får lärarna bedöma sin digitala kompetens utifrån påståenden 

som baserar sig på EU-kommissionens definition av digital kompetens.  

Upplevt stöd 

I den tredje hypotesuppställningen (H3) antar jag att ämneslärarnas upplevda stöd 

kan inverka på lärarnas upplevda nytta med IKT och i den fjärde (H4) att det finns ett 

samband mellan stöd och IKT-användning. För att göra begreppet stöd mätbart 

tillfrågas lärarna i enkäten om tillgången till tekniskt stöd, pedagogiskt stöd och 

fortbildningar. Vad som ingår i stödåtgärderna verkar skilja sig mellan olika studier 

(se exempelvis Bingimlas, 2009; EU-kommissionen, 2013; Jordman, m.fl., 2015; 
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Pelgrum, 2010a). I denna studie får ämneslärarna bedöma stödåtgärdernas 

tillräcklighet utifrån en egen tolkning av väsentliga stödåtgärder för IKT-användning.   

IKT-infrastruktur 

I den femte hypotesuppställningen (H5) testas sambandet mellan tillgången till IKT-

infrastruktur och lärarnas upplevda nytta med IKT. I den sjätte 

hypotesuppställningen (H6) testas sambandet mellan tillgången till IKT-infrastruktur 

och IKT-användning. IKT-infrastrukturen kan mätas med hjälp av följande mått: 

tillgång till datorutrustning (dator per elev, typ av datorutrustning), tillgång till 

nätanslutning (bredband, trådlös, Wifi) (Bilbao-Osorio & Pedró, 2010, s. 113). I 

denna studie tillämpas måtten datorutrustning och nätanslutning.  

Upplevd nytta 

I den sjunde hypotesen (H7) testas relationen mellan upplevd nytta och IKT-

användning. För att göra begreppet upplevd nytta mätbart, tillämpas en femgradig 

likertskala där respondenterna kan bedöma utifrån ett flertal påståenden nyttan av 

IKT för elevens lärande, lärarens arbete och undervisningen. Påståendena har 

formulerats utifrån studier av Hernández-Ramos, m.fl., 2014; Petko, 2012 och 

Scherer, m.fl., 2015.  

6.2 Val av metod  

Den första frågan gällande metodologin handlar vanligtvis om valet av 

forskningsmetod. Ejvegård (2009, s. 33) definierar metod som ”ett vetenskapligt sätt 

att närma sig det ämne man skall skriva om och hur man ämnar behandla ämnet”. 

Oftast handlar det om valet mellan kvantitativ metod och kvalitativ metod, eftersom 

dessa ses som varandras motpoler (Jha, 2008, s. 42). Ibland kan det däremot finnas 

behov av att tillämpa flera olika metoder i sin studie (Ejvergård, 2009, s. 34). 

Metodvalet hänger i sin tur samman med studiens syfte, forskningsfrågor och 

problem, vilket innebär att det som forskaren är intresserad av att ta reda på kommer 

att styra om problemet undersöks ur ett kvalitativt eller kvantitativt perspektiv 

(Olsson & Sörensen, 2007, s. 13; Stukát, 2012, s. 41).   

Olsson och Sörensen (2007, s. 13) listar upp skillnaderna mellan kvantitativ och 

kvalitativ forskning. Skillnaderna är tydliga. Medan resultaten i kvantitativa studier 

baserar sig på ett stort antal respondenter är resultaten i kvalitativa studier fokuserade 
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på ett litet antal informanter. En väsentlig skillnad är också typen av insamlad data. I 

kvantitativa studier fokuserar forskaren på att begränsa antalet variabler samt samla 

in data som går att uttrycka i siffror. En av målsättningarna är nämligen att kunna 

generalisera resultaten till en större population.  

Kvalitativa studier handlar om att samla in data som går att beskriva med ord, 

precisera och överlag studera på djupet. Vid tillämpning av kvalitativa metoder är 

generaliserbarheten inte lika viktig, därför grundar sig resultaten också på få 

informanter. Att studera uppfattningar och söka förståelse är några av de centrala 

grundprinciperna i kvalitativ forskning. (Eliasson, 2010, s. 21; Jha, 2008, s. 45; 

Olsson & Sörensen, 2007, s. 13, 15.) Typiska datainsamlingsmetoder för kvalitativa 

studier är intervjuer, fallstudier, fokusgrupper, observationer och litteraturstudier 

(Olsson & Sörensen, 2007, s. 80–90).  

I denna studie omfattar problemet de faktorer som inverkar på ämneslärarnas 

tillämpning av IKT i undervisningen i huslig ekonomi. Det handlar inte om att 

studera ett enskilt fenomen, utan om ett omfattande problem som kan beröra alla 

ämneslärare i huslig ekonomi. Därav väljs också en kvantitativ forskningsmetod.  

Post-positivism som forskningsansats 

Positivismen är ett synsätt som förknippas med grundtanken om att vetenskap bygger 

på logik och ren kunskap. Enligt den positivistiska epistemologin kan sann kunskap 

nås empiriskt och logiskt genom experiment och observationer. (Denscombe, 2009, 

s. 121; Dunne, Pryor & Yates, 2005, s. 19.) Positivismen förknippas med kvantitativa 

studier och kännetecknas av teorianknytning, hypotesprövning, generalisering, 

operationalisering och objektivitet (Dunne, m.fl., 2005, s. 41; Johnson & Duberley, 

2000, s. 41; Metsämuuronen, 2005, s. 200).  

Under den tid som positivismen kom att dominera natur- och socialvetenskapen 

utsattes teorin för en hel del kritik. (Phillips & Burbules, 2000, s. 11). Kritiken 

riktades bland annat mot den snäva kunskapssynen. Det utvecklades därför flera 

former av positivismen, där postpositivism var en form. Postpositivism, även kallad 

för modern positivism bygger på nästan samma grundprinciper som positivismen, 

men klara skillnader finns. Postpositivisterna har en bredare syn på kunskap och 

objektiviteten i studien. Enligt postpositivismen finns det så pass komplexa problem 
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att det är omöjligt att få reda på hela sanningen genom en empirisk metod. En 

fullständig objektivitet kan heller inte alltid nås. (Metsämuuronen, 2005, s. 200.)  

I denna studie utgår jag från en postpositivistisk forskningsansats. En 

postpositivistisk utgångspunkt ger mig möjligheten att eftersträva ett objektivt 

förhållningssätt, testa hypoteser om samband och använda statistiska mått för att 

beskriva den studerade verkligheten. Enligt Olsson och Sörensen (2007, s. 14, 16) är 

objektivitet och undvikande av närhet ytterst viktigt kriterium för kvantitativa 

studier. Trots att forskaren och det undersökta objektet skapar kontakter med 

varandra, är det viktigt att de åtminstone håller visst avstånd. Kravet på fullständig 

objektivitet är inte lika högt inom postpositivismen som inom positivismen. Till 

skillnaden från positivismen ger den postpositivistiska traditionen en möjlighet för 

mig att förhålla mig mer kritiskt till resultaten och reflektera över andra potentiella 

faktorer som påverkat utfallet i denna studie.  

Hypotesprövande design  

Olsson och Sörensen (2007, s. 29–31) delar in studier efter deras syften enligt 

följande: pilotstudie, formativ undersökning, deskriptiv undersökning, 

hypotesprövande undersökning och explorativ undersökning. En pilotstudie är en 

teststudie som syftar till att pröva och utvärdera bland annat studiens mätinstrument. 

Formativa undersökningar genomförs ofta för att klargöra undersökningens 

problemområde, syfte och forskningsfrågor. Formativa undersökningar kan fungera 

som utgångspunkt för undersökningens struktur och uppläggning.  

Deskriptiva undersökningar är vanligtvis kvantitativa och handlar om att kunna 

beskriva egenskaper hos det undersökta objektet. En explorativ undersökning handlar 

om att samla in så mycket data som möjligt inom det problemområde som ligger i 

fokus. Vanligtvist används flera datainsamlingsmetoder inom denna design. (Olsson 

& Sörensen, 2007, s. 31.) 

Explorativa undersökningar kan delas in i experimentella och icke-experimentell 

studier. Experimentella studier kännetecknas av randomisering
62

, standardisering
63

 

och kontroll. I experimentella studier delas undersökningsobjekten in i 

                                                 
62

 Randomisering innebär att observationsobjekten delas in slumpmässigt i olika grupper (Björkqvist, 

2012, s. 41). 
63

 Med standardisering menas att förhållanden är lika för alla, till exempel vid användning av en väl 

utförd och strukturerad enkät (Olsson & Sörensen, 2007, s. 30). 
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experimentgrupp och kontrollgrupp. I icke-experimentella studier sätts mindre 

tyngdpunkt på standardisering. Avslutningsvis finns hypotesprövande 

undersökningar där forskningsfrågorna utformas som hypoteser. (Olsson & 

Sörensen, 2007, s. 29–31.) Med hypotes menas ett antagande om att något förhåller 

sig på ett visst sätt i verkligheten (Metsämuuronen, 2005, s. 48). 

Denna studie är en kvantitativ hypotesprövande undersökning med icke-

experimentell ansats. Att analysera samband via hypotesprövning är ett typiskt 

kännetecken för post-positivismen (Howe, 2003, s. 20). En hypotesprövande 

undersökning förutsätter att det finns tillräckligt med teoriunderlag inom det 

problemområde som ska undersökas. Enligt post-positivismen ska uppnådda resultat 

alltid anknytas till tidigare teorier.  (Metsämuuronen, 2005, s. 48–49, 200; Olsson & 

Sörensen, 2007, s. 31–32.) 

En deskriptiv ansats tillämpas också för att med statistiska mått kunna beskriva vilka 

faktorer som ingår i hypotesuppställningar. En deskriptiv ansats tillämpas speciellt 

för faktorn ”upplevd nytta med IKT som pedagogiskt verktyg i huslig ekonomi”. 

Denna faktor ingår inte i hypoteserna men är av stort intresse för studien. 

Hypotesuppställningar bör enligt Metsämuuronen (2005, s. 411) undvikas för 

faktorer som saknar teoretiskt underlag. Olsson och Sörensen (2007, s. 31) 

poängterar att inga samband kan dras för beskrivande undersökningar.  

För att statistiskt kunna testa en hypotes, krävs både en nollhypotes och den verkliga 

hypotesen. I nollhypotesen antas att det inte finns något samband mellan de 

undersökta variablerna. Ifall forskaren utifrån statistiska test antar att nollhypotesen 

är sann, det vill säga att det inte finns något samband mellan variablerna, förkastas 

den verkliga forskningshypotesen. Däremot förkastas nollhypotesen ifall 

mätningarna visar att det finns ett samband. Metsämuuronen rekommenderar att 

undvika hypotesformuleringar ifall det saknas tidigare forskning om det undersökta 

problemet. (Metsämuuronen, 2005, s. 32, 410–411.) 

Enligt Ejvegård (2009, s. 40) är det vanligare att hypoteser bekräftas än förkastas. 

Orsaken är att forskaren ofta ställer upp sådana hypoteser som hen även tror på. 

Däremot kan metodvalet ha en avgörande betydelse. Vid tillämpning av en annan 

metod kan samma hypotes, som tidigare bekräftats, förkastas av en annan forskare. 
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6.3 Datainsamling 

I denna studie utförs datainsamlingen i form av en enkätundersökning. Enkäter som 

tillhör de vanligaste kvantitativa datainsamlingsmetoderna lämpar sig speciellt för 

insamling av sifferdata och hypotesprövande studier. Enkäter ger möjligheter till att 

studera orsakssamband mellan variabler. (Olsson & Sörensen, 2007, s. 90; Kuada, 

2012, s. 103, 107.)  

Enkät som datainsamlingsmetod 

Enkätundersökningar kännetecknas av standardisering och strukturering. Detta 

innebär att enkäten är lika för alla respondenter och att alla respondenter svarar på 

enkäten på samma sätt.  Den standardiserade och strukturerade datainsamlingen gör 

också att studiens resultat går att generalisera till en större population, förutsatt att 

samplet varit tillräckligt stort. (Olsson & Sörensen, 2007, s. 90; Kuada, 2012, s. 103.) 

Dahmström (2011, s. 84–97) skiljer på fyra olika former av enkäter: postenkäter, 

gruppenkäter, besöksenkäter och webbenkäter. Postenkäter har i tiderna varit ett av 

det populäraste sättet att samla in data, men har visat sig ha flera nackdelar. 

Postenkäter har vanligtvis ett stort bortfall, vilket leder till en låg svarsfrekvens. 

Problemet handlar vanligtvis om att forskaren inte lyckats skicka enkäten till rätt 

person eller att personen flyttat. En nackdel är också att postenkäter är tidskrävande. 

Däremot är metoden billig och möjliggör för respondenten att svara på 

undersökningen efter eget tidsschema. Gruppenkäter används när forskaren har ett 

intresse av att studera en grupp individer, till exempel en elevgrupp. Metoden är 

billig, snabb och bortfallet oftast låg. Nackdelen är att det finns risk för påverkan från 

själva gruppen. Det finns även risk för mätfel. Besöksenkäter används vanligtvis när 

forskaren har ett intresse av att studera besökare på till exempel ett bibliotek eller en 

hälsocentral. En fördel med metoden är att den är snabb. Nackdelen är att metoden 

kräver resurser av personalen. Det finns även risk för bortfall och snedvridenhet.  

I denna studie används webbenkäter. Webbenkäter är ett kraftigt enkätverktyg som i 

dag blivit allt populärare tack vare informations- och kommunikationsteknikens 

utveckling (Kuada, 2012, s. 110). Vid användning av webbenkäter kan länken till 

enkäten skickas till respondenterna via e-post. Respondenterna fyller i enkäten i 

realtid och svaren skickas automatiskt tillbaka. Alternativt skickas enkäten ut som 

bilaga. Webbenkäter förutsätter således att respondenten har tillgång till internet samt 
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att de kan kontaktas via till exempel e-post. År 2015 använde 31 procent av 

finländarna i åldern 74–89 år internet (Statistikcentralen, 2015). Inom denna 

åldersgrupp använde dessutom 13 procent internet flera gånger om dagen. 

Webbenkäter är kanske inte den bästa enkätformen när den äldre generationen utgör 

målgruppen. Vid användning av webbenkäter lönar det sig att göra ett slumpmässigt 

urval av personer som faktiskt har tillgång till internet, annars finns risk för stort 

bortfall. (Dahmström, 2011, s. 88, 93.) 

Fördelen med webbenkäter är att det är snabbt och förmånligt (Eliasson, 2010, s. 29). 

Det gäller i sin tur att se till att e-postadresserna är korrekta och att de rätta 

personerna nås. Det kan även löna sig att ange information om hur man fått tag i 

kontaktuppgifterna för att inte webbenkäten ska uppfattas som skräp. (Dahmström, 

2011, s. 89, 94) En annan fördel är att det är lätt att hålla koll på vem som besvarat 

enkäten. Påminnelserna löper på så sätt också smidigt (Kuada, 2012, s. 111).  

Konstruktion av enkäten 

Syfte och frågeställningarna bör vara tydligt definierade före enkäten kan 

konstrueras. Vad är det som ska undersökas? Vilka forskningsfrågor ska besvaras? 

Vid en hypotesprövning kan det löna sig att på förhand välja ut bakgrundsvariabler 

och ha klart för sig vilka samband som ska undersökas. På så sätt går det att 

förhindra att enkäten blir för lång eller innehåller onödiga frågor. (Dahmström, 2011, 

s. 148; Fink, 2009, s. 14; Olsson & Sörensen, 2007, s. 92.)  

Enkäten i denna studie utarbetas med en programvara för webbenkäter och -

blanketter, E-lomake. Enkäten framställs först på det svenska språket, varefter den 

översätts till finska. Enkäten sak- och språkgranskas av experter inom 

vetenskapsområdet hushållsvetenskap. En första riktgivande finsk översättning av 

enkäten görs, varefter översättningen kontrolleras av en expert. Efter kontrolleringen 

av enkätens innehåll och språk, revideras enkäten och är sedan klar för pilottestning.  

En väl genomtänkt disposition underlättar besvarandet. Enkäten inleds med lätta 

frågor, medan de mer avancerade frågorna kommer i slutet. Frågorna ska vara 

begripliga, entydiga, korta och lätta att besvara. Ledande och känsliga frågor ska 

undvikas. Språket ska vara korrekt. Inga kränkande eller nedvärderande ord bör 

heller förekomma i texten. (Fink, 2009, s. 20–22; Olsson & Sörensen, 2007, s. 92–

93.) Enkäten i denna studie är uppdelad i sju delar (se bilaga 1 och 2). Den första 
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delen namnges Bakgrundsfaktorer och omfattar enkla frågor som syftar till att samla 

information om bland annat respondenternas ålder, ämnesbehörighet och utbildning. 

De övriga delarna namnges: användning av IKT, nytta med IKT i huslig ekonomi, 

IKT i huslig ekonomi, digital kompetens och fortbildning, stöd och IKT-infrastruktur 

i huslig ekonomi.  

Typ av frågor, variabler och skalor 

Enkätfrågorna kan delas in i slutna och öppna frågor.  Slutna frågor har oftast färdiga 

svarsalternativ. Öppna frågor förutsätter att respondenten besvarar frågan med egna 

ord, vilket kräver mer tid och reflektion. Ofta rekommenderas slutna frågor eftersom 

de är lättare att besvara, analysera och koda. (Ejvegård, 2009, s. 51; Fink, 2009, s. 

15; Kuada, 2012, s. 108–109.)  

Undersökningsvariablerna kan i sin tur delas in i kvantitativa och kvalitativa 

variabler. Kvantitativa variabler är variabler som har numeriska värden och kan 

uttryckas i siffror, till exempel ålder. Kvalitativa variabler som kön, attityder och 

inställningar bör kvantifieras, det vill säga kodas om till numerisk form för att senare 

kunna analyseras på samma sätt som kvantitativa variabler. (Dahmström, 2011, s. 

24–25.)  

I denna studie innehåller enkäten följande kvalitativa variabler som omvandlas till 

numerisk form: ämneslärarnas uppskattade digitala kompetens, upplevd nytta med 

IKT i huslig ekonomi, uppskattning av förmågan att använda IKT i undervisningen, 

upplevd tillgång till stödåtgärder och IKT-infrastruktur. De kvalitativa variablerna i 

de öppna frågorna kvantifieras inte.    

Vid slutna frågor finns möjligheten att välja mellan olika typer av svarsalternativ och 

mätskalor. Ja- och nej-frågor är lätta att tolka, men kan lätt ge snedvridna resultat 

ifall det förekommer nyanser i respondenternas åsikter (Fink, 2009, s. 23). Enligt 

Björkqvist (2012, s. 29) och Dahmström (2011, s. 29) kan de undersökta variablerna 

klassificeras utifrån följande huvudgrupper av mätskalor eller datanivåer: 

nominalskala, ordinalskala, intervallskala och kvotskala. Variablerna är antingen 

kvantiativa eller kvalitativa. Nominalskala är en av de enklaste skalorna och används 

ofta för att gruppera kvalitativa variabler som till exempel kön och skola.  
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Ordinalskala förutsätter att respondenten rangordnar variabeln enligt olika värden. 

Ordinalskala kan användas för att rangordna bland annat attityder och åsikter. 

(Dahmström, 2011, s. 29; Trost, 2012, s. 19.) Fink (2009, s. 25) rekommenderar 

mellan 7 och 9 kategorier ifall forskaren är i behov av detaljerad information, medan 

3 kategorier kan användas vid till exempel telefonintervjuer.  

Intervallskalan har i jämförelse till ordinalskalan jämna skalsteg, det vill säga 

avstånden mellan de olika värdena är lika. Intervallskalor används vanligtvis för 

kvantitativa variabler. Kvotskalan har en absolut nollpunkt och lämpar sig därför för 

kvantitativa variabler som ålder, vikt och inkomst. (Björkqvist, 2012, s. 29; 

Dahmström, 2011, s. 29.) 

Enkäten i denna studie innehåller till största delen ordinalskalor där respondenten 

kan rangordna påståenden mellan vanligtvis fem olika fasta svarsalternativ. För att 

underlätta analysdelen summeras påståendena till en summavariabel, vilket innebär 

att flera variabler räknas ihop för att mäta ett och samma fenomen (Trost, 2012, s. 

166). Nominalskalor tillämpas i frågor där respondenternas bakgrundsinformation 

tillfrågas. Inga kvot- eller intervallskalor används. I de öppna frågorna får 

respondenterna utrymme för att bland annat motivera sina svar. 

6.4 Urval och avgränsningar 

Steg ett i urvalsprocessen är att definiera den population som ska studeras. Denna 

population eller befolkningsgrupp kallas målpopulationen. Målpopulationen utgörs 

av personer eller enheter med typiska egenskaper av intresse. (Dahmström, 2011, s. 

67; Trost, 2012, s. 25.) I denna studie omfattar målpopulationen alla som undervisar  

huslig ekonomi i årskurserna 7–9 inom den grundläggande utbildningen i Finland år 

2016.  

Ska alla personer eller enheter i målpopulationen undersökas eller räcker det med ett 

urval? Enligt Fink (2009, s. 51) avgörs urvalets storlek ofta av finansiella och 

tekniska resurser. En totalundersökning tar ofta lång tid och blir därför dyr att 

genomföra. Eliasson menar att totalundersökningar kan lämpa sig bättre för studier 

med mindre grupper (Eliasson, 2010, s. 44). Istället för dyra och avancerade 

totalundersökningar går det att göra ett urval av populationen. En urvalsundersökning 

är både snabbare och billigare att genomföra. (Dahmström, 2011, s. 75.)  För att 
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kunna göra uttalanden som stämmer in på hela populationen krävs däremot att 

urvalet är representativt (Eliasson, 2010, s. 45; Trost, 2012, s. 29). Både Eliasson 

(2010, s. 47–50) och Trost (2012, s. 30–37) delar in urvalssätten i två huvudgrupper: 

icke-sannolikhetsurval och sannolikhetsurval.   

Som urvalsmetod i denna studie tillämpas en kombination av icke-sannolikhets urval 

och sannolikhetsurval. Sannolikhetsurvalet genomförs via ett klusterurval utgående 

från en adresslista som forskaren erhållit från Utbildningsstyrelsen. I listan finns 

namn på alla grundskolor i Finland i årskurserna 7–9 och 1–9, totalt 749. Enligt 

Statistikcentralen (2016) fanns det år 2015 288 grundskolor i årskurserna 7–9 och 

497 grundskolor i årskurserna 1–9, det vill säga totalt 695. Detta betyder att listan 

som erhållits från Utbildningsstyrelsen inte var helt uppdaterad.  

Fink (2009, s. 54) påpekar att klusterurval inte används för att åstadkomma bättre 

preciserade resultat, utan är snarare ett sätt att spara tid. Eftersom jag inte har tillgång 

till kontaktuppgifter till ämneslärarna i huslig ekonomi i Finland, väljer jag att dela in 

ämneslärarna i grupper eller skolor. I studien tillämpas ett klusterurval i två steg. 

Steg ett är att slumpmässigt välja ut x antal grundskolor utifrån Utbildningsstyrelsens 

lista. I steg två väljs alla ämneslärare i huslig ekonomi från de valda skolorna.  För 

att åstadkomma en lista som ordnas på ett slumpmässigt sätt och ett slumpmässigt 

urval av skolor, tillämpas funktionen ”slump” på Microsoft Excel. Totalt 200 skolor 

väljs med hjälp av funktionen. Kontaktuppgifterna till ämneslärarna samlas därefter 

in via dessa skolors webbsidor. Genom denna metod fick jag ihopsamlat 199 e-

postadresser till ämneslärare i huslig ekonomi.  

Trost (2012, s. 30) delar in det icke-slumpmässiga urvalet i kvoturval, 

bekvämlighetsurval och strategiska urval. Dahmström (2011, s. 269) klassificerar 

även självvalsundersökningar till icke-slumpässiga urval. I denna studie har det icke-

slumpmässiga urvalet genomförts både genom bekvämlighetsurval samt urval som 

baserar sig på självval. Bekvämlighetsurval kan till exempel innebära att forskaren 

väljer personer som lätt kan nås (Trost, 2012, s. 31). Självvalsundersökningar är 

typiska för webbenkäter. Webbenkäten kan till exempel läggas upp på olika 

hemsidor. (Dahmström, 2011, s. 269.)  

Att skicka ut enkäten till alla ämneslärare i huslig ekonomi i Svenskfinland är en 

form av bekvämlighetsurval. Här har jag till viss del kunnat utnyttja en lista med 
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kontaktuppgifter som samlats in för en kandidatstudie inom pedagogik år 2015. Via 

samarbetet med Helsingfors universitet har enkäten även skickats ut till alla 

medlemmar i Hushållslärarnas förbund r.f., vilket också är en typ av 

bekvämlighetsurval.  

Samarbete mellan Åbo Akademi och Helsingfors universitet har bidragit till en 

ytterligare urvalsform, nämligen självvalsurval. Enkäten har via Helsingfors 

universitet skickats ut till två ämnesgrupper på Facebook, där ämneslärare i huslig 

ekonomi finns representerade. De olika urvalsformerna åskådliggörs i tabell 5.  

 

Tabell 5. Urvalsformer 

Urval Typ av urval Urvalsstorlek  

(antal mejl skickade) 

Klusterurval  

 

Slumpmässigt urval 

(ämneslärare i huslig ekonomi från 

200 slumpmässigt utvalda 

grundskolor i årskurserna 7–9 och 1–

9) 

199 

Bekvämlighetsurval Icke-slumpmässigt urval 

(ämneslärare i huslig ekonomi i 

Svenskfinland) 

75 

Bekvämlighetsurval  Icke-slumpmässigt urval 

(medlemmar i Hushållslärarnas 

förbund) 

1008 

Självvalsurval  

 

Icke-slumpmässigt urval 

(två Facebook-grupper för 

ämneslärare i huslig ekonomi) 

870 

342 

 

Fördelen med dessa urvalsmetoder är den stora spridningen. Nackdelen är den låga 

graden av generaliserbarhet. (Trost, 2012, s. 32.) En kombination av olika 

urvalsmetoder gör att urvalets storlek förblir okänt. Enligt en nationell studie
64

 

(Kumpulainen, 2014, s. 77–78) jobbade 936
65

 ämneslärare i huslig ekonomi inom 

den grundläggande utbildningen i Finland år 2013.  I denna studie skickas totalt 2494 

mejl, vilket torde innebära att urvalet är tillräckligt stort. Det finns däremot en risk att 

                                                 
64

 Studien är baserad på statistikcentralens insamlade uppgifter (Kumpulainen, 2014, s. 4).  
65

 Svarsprocenten var 88,1 %, vilket innebär att siffran inte är helhetstäckande (Kumpulainen, 2014, s. 

77). 
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en person blivit tillskickad samma enkät flera gånger, då personen kan vara medlem i 

flera grupper. Detta urvalsförfarande, där urvalets storlek förblir okänt, leder också 

till att antalet totala bortfall inte kan beräknas.  

6.5 Bortfall 

Olsson och Sörensen (2007, s. 93) delar in bortfallen i två huvudgrupper, externa och 

interna bortfall. Dahmström (2011, s. 180) pratar däremot om individbortfall och 

partiellt bortfall. I stort sett handlar det om samma typer av bortfall. Jag väljer att 

använda mig av begreppen individbortfall och partiellt bortfall.  

Individbortfall och partiellt bortfall 

Individbortfall handlar om objektbortfall, det vill säga när en person inte alls svarar 

på enkäten. För att inte det externa bortfallet ska bli för stort, kan det ibland löna sig 

att kombinera webbenkäter med andra insamlingsmetoder. Det kan till exempel löna 

sig att via telefon påminna om att besvara enkäten eller fråga om personen upplevt 

problem vid besvarandet. Orsaker till en obesvarad enkät kan vara många. Vid 

användning av både webbenkät och till exempel postenkät finns däremot risk att det 

uppstår olikheter i enkäterna, vilket också kommer att dra ner på studiens reliabilitet 

och validitet. (Dahmström, 2011, s. 92–93.) Att personen är bortrest eller är sjuk kan 

också orsaka externa bortfall. En annan orsak kan vara att respondenterna inte är 

anträffbara. (Stukát, 2011, s. 73.) 

Partiellt bortfall handlar om frågor som inte besvarats i enkäten. Alternativt kan 

respondenten besvara frågan på ett felaktigt sätt. Partiellt bortfall är ovanligt när 

frågorna är bra formulerade och enkäten testad. (Olsson & Sörensen, 2007, s. 93.) 

Dahmström (2011) påpekar att det är ytterst viktigt att testa enkäten i förhand för att 

undvika onödiga misstag och ett onödigt stort bortfall. Enkäten kan både ha stav- och 

syftningsfel som är av avgörande betydelse för hur frågan uppfattas av respondenten. 

Vid utförande av en pilotstudie bör forskaren välja respondenter som liknar den 

egentliga målgruppen, till exempel ha samma utbildning eller är i samma 

åldersgrupp. I denna studie genomförs pilotstudien på fem verksamma ämneslärare i 

huslig ekonomi. När respondenterna ger olika svar på samma frågor eller skriver 

extra kommentarer utöver frågorna, finns det skäl att gå igenom enkätens frågor och 

utformning. (Fink, 2009, s. 43–44.) 
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Även enkätutformning som färg, layout och längd kan ha stor betydelse för hur man 

väljer att besvara enkäten. Det är stor skillnad på målgrupper. Vissa är mer upptagna 

än andra och har kanske inte tid att besvara en enkät som kräver 20 minuter. 

Belöningar och gåvor är också ett sätt att minska potentiellt bortfall.  (Dahmström, 

2011, s. 92–93; Fink, 2009, s. 36, 38; Olsson & Sörensen, 2007, s. 90.) 

Bortfallsanalys 

Kombination av olika urvalsmetoder gör det omöjligt att beräkna urvalets egentliga 

storlek och det totala individbortfallet. I tabell 6 redovisas orsakerna till de 

individbortfall som man känner till.  

Tabell 6. Orsaker till bortfall 

Orsaker till individbortfall Antal 

Felaktiga e-postadresser 11 

Ej anträffbar (vikarie, ledigheter, resa) 4 

Går eller har gått i pension 3 

Överteckning
66

 4 

 

Det kan ytterligare finnas bortfall som beror på till exempel sjukdom och resa. 

Partiellt bortfall förekommer enbart i flervalsfrågor och öppna frågor. Inget partiellt 

bortfall förekommer inom slutna frågor i denna studie eftersom dessa frågor 

markerats som obligatoriska. Hur bortfallen har hanterats i SPSS framgår i avsnitt 

6.7.  

6.6 Genomförande 

Studien genomförs i ett samarbetsprojekt mellan Åbo Akademi och Helsingfors 

universitet. Samarbetet med Helsingfors universitet underlättar översättningen av 

enkäten och andra skriftliga texter från svenska till finska. Tack vare samarbetet får 

enkäten också större spridning och högre svarsprocent uppnås.  

Pilotstudie 

Att genomföra en pilotstudie är ett sätt att uppnå en högre validitet (Huck, 2012, s. 

82). Pilottestarna ska helst ingå i samma målgrupp som forskaren är intresserad av i 

                                                 
66

 Överteckning innebär att det finns element i urvalsramen som inte tillhör målpopulationen 

(Dahmström, 2009, s. 69) 
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den egentliga studien (Dahmström, 2011, s. 172). I denna studie pilottestas enkäten 

på fem verksamma ämneslärare i huslig ekonomi, två finlandssvenska och tre finska. 

Ifall pilottestarna väljs slumpmässigt eller icke-slumpmässigt har enligt Dahmström 

(2011, s. 172) ingen betydelse. Pilottestarna uppmanas ge feedback på enkätens 

utformning och innehåll.  

Baserat på resultatet från pilottestet, korrigeras och bearbetas den svenska och finska 

versionen av enkäten en sista gång. Stavfel rättas till, frågeformuleringar förtydligas 

och förkortas, numreringarna förtydligas, översättningsfel korrigeras och 

preciseringsfrågor tilläggs.  

Frågeformuleringarnas förtydligande kan handla om att precisera vad forskaren är 

ute efter. Fråga 5. ”Arvioi kuinka usien käytät seuraavia TVT-työkaluja kotitalouden 

opettamisessa” har kompletterats med meningen ”Sekä oppilaan että opettajan TVT-

käyttö” och på svenska ”Utgå både från din och elevernas IKT-användning”. 

Frågorna har förkortats i mån av möjlighet med radbrytningar så att det bildats två 

rader istället för en lång mening. Pilottestare har upplevt problem när det gäller att 

hänga med i raderna för de olika svarsalternativen. Långa meningar leder nämligen 

till att respondenten blir tvungen att scrolla sidan från vänster till höger.  

Numreringen har också omarbetats genom att använda bokstäver (a, b, c) istället för 

numror när det gäller följdfrågor. I första versionen av enkäten tillfrågades enbart på 

vilken skola läraren jobbar på, detta för att bland annat underlätta datainsamlingen. 

För att också kunna genomföra en geografisk indelning av svaren, uppmanas 

respondenterna även ange den ort som skolan befinner sig på.  

Följebrev och påminnelsebrev 

Enkäten skickas per e-post till respondenterna i mars 2016. I mejlet finns länk till 

enkäten och följebrev bifogas som skild pdf-bilaga. Texten i det bifogade följebrevet 

(se bilaga 3 och 4) är en upprepning av samma text som finns i mejlet. I pdf-bilagan 

har texten kompletterats med underskrifter och logon. I följebrevet finns information 

om studiens målsättningar, syfte, belöning, konfidentialitet och den tidsram som 

gäller för besvarandet av enkäten.  

Syftet med följebrev eller introduktionsbrev enligt Dahmström är att bland annat 

skapa förtroende för studien. Följebrevet ska med fördel innehålla information 
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studiens målsättningar, frivillighet och konfidentialitet. Även uppdragsgivare ska 

anges och respondenterna får veta hur de kan ta del av resultaten. (Dahström, 2011, 

s. 173–174.)  

Enkäten har en svarstid på två veckor. Påminnelsebrev (se bilaga 5 och 6) skickas ut 

efter en vecka och vid behov skickas ett till påminnelsebrev med förlängd svarstid på 

en vecka. Enligt Trost (2012, s. 120–121) är syftet med påminnelsebrev att 

uppmuntra och motivera respondenterna att besvara enkäten. Texten i påminnelserna 

ska vara kort och lättläst. Det är viktigt att respondenterna inte känner sig tvingade 

att besvara enkäten.  Eftersom det i denna studie finns risken att respondenterna blir 

tillskickade enkäter flera gånger från olika håll, uppmanas respondenterna att förbise 

påminnelsebreven om de redan besvarat enkäten.  

Enkätutskick 

Datainsamlingen äger rum i mars 2016. Enkäten skickas ut till 198 slumpmässigt 

valda ämneslärare verksamma i finska skolor, alla 74 ämneslärare i huslig ekonomi i 

Svenskfinland, alla medlemmarna i Hushållslärarnas förbund r.f. och till två 

ämnesgrupper via Facebook. Ordförande för Hushållslärarnas förbund skickar ut 

totalt 1008 mejl. Via de två övriga ämnesgrupperna nås 1012 medlemmar. Totalt 

skickas 2494 mejl. Det bör påpekas här att en ämneslärare kan vara medlem i flera 

grupper och det finns risken att en och samma person har fått enkäten tillskickad till 

och med fyra gånger. I ämnesgrupperna finns även lärare som enbart undervisar 

huslig ekonomi på andra stadiet.  

Trost (2012, s. 144) påminner också om risken med felaktiga e-postadresser. Totalt 

17 stavfel kunde korrigeras i mejladresserna. Av de slumpmässigt utvalda 

mejladresserna var åtta felaktiga. Dessutom kunde tre lärare inte hittas från listan 

över skolans lärare, en lärare jobbar som vikarie och saknar mejladress och tre lärare 

är lediga. Av medlemmarna i Hushållslärarnas förbund r.f. meddelar tre pensionerade 

lärare att de inte kommer att besvara enkäten.  

6.7 Bearbetning och analys av data 

I detta avsnitt beskrivs hur data hanteras, bearbetas och analyseras utgående från 

följande steg: kodning av data, hantering av bortfall, bearbetning och analys av data. 

Datahanteringen inleds enligt Dahmström (2011, s. 193) redan när forskaren samlar 
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in data. Trost (2012, s. 145) menar att enkätens utformning har betydelse för hur data 

senare kan hanteras och bearbetas. Det är av stor betydelse hur frågorna och 

svarsalternativen ordnas och kodas. Ett första steg är alltså att se över kodningen av 

data. 

Kodning  

Programvaran E-lomake, som tillämpas i denna studie, gör det möjligt att överföra 

svaren direkt till statistikprogrammet SPSS eller Microsoft Office kalkylprogram, 

Excel. I denna studie bearbetas och analyseras data i första hand med hjälp av SPSS. 

Excel tillämpas till viss del för att kunna hantera öppna frågor och flervalsfrågor. 

Kodning av variablerna kommer att ske redan i viss mån vid utformningen av 

enkäten då värden för de olika variablernas anges. Dahmström (2011, s. 176) kallar 

detta för förkodade svar. Redan i enkäten har jag valt att ersätta de fasta 

svarsalternativen i slutna frågor med siffror för att underlätta bearbetningen och 

analysen av resultaten. 

Under dataregistreringen i SPSS kan det finnas ytterligare behov av att koda om 

variablerna, till exempel koda sifferkoder till textkoder (Dahmström, 2011, s. 206–

207). Dataregistrering handlar också om att namnge variablerna och ersätta bortfall. 

Eventuella klassindelningar kan även vara nödvändigt. (Dahmström, 2011, s. 181; 

Metsämuuronen, 2005, s. 316.) 

Hantering av bortfall 

Som tidigare nämndes i metodkapitlet, finns det alltid risk för bortfall. Enligt Allison 

(2010, s. 631) uppfattas bortfall som ett av de största problemen i statistiska 

undersökningar eftersom det finns risk för snedvridna resultat. Frågan lyder, vad göra 

med bortfallen? Allison menar att det finns sätt att hantera bortfall, men många 

forskare väljer att ignorera data som saknas. Före själva databearbetningen bör därför 

en bortfallsanalys genomföras, speciellt om bortfallet är stort. Enkäter med riktigt 

höga svarsfrekvenser kräver alltså ingen bortfallsanalys. 

I SPSS finns funktioner för att hantera bortfall. Det lönar det sig att koda saknade 

värden så att SPSS kan utesluta dessa värden från analysen. Vanligtvis används 

värden 9, 99 och 999 för saknade värden förutsatt att dessa inte utgör ett av de giltiga 

svarsalternativen. (Djurfeldt, 2011a, s. 27; Muijs, 2004, s. 88.)  Ett sätt att hantera ett 

internt bortfall enligt Metsämuuronen (2005, s. 496–499) är att ersätta det med 
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medelvärdet. Att utesluta respondentens alla svar är också en möjlighet. Det finns 

också andra sätt, som av forskare upplevs som något komplicerat (Allison, 2010, s. 

631). I denna studie väljer jag att ersätta de saknade värdena med -9. Eftersom alla 

slutna frågor markerats som obligatoriska finns inga bortfall inom dessa frågor.  

Bearbetning av data 

När variablerna har kodats, materialet granskats och rättats är det dags för själva 

databearbetningen. Det första steget enligt Dahmström (2011, s. 207–208) är att bli 

bekant med materialet.  En bra början är att göra frekvensfördelningar som visar hur 

svaren fördelats för varje fråga. Här kan ytterligare fel upptäckas. En respondent kan 

till exempel ha registrerat ett svar på ett felaktigt sätt. Ett stort internt bortfall på 

vissa frågor kan också noteras. Ibland finns även behov av att sammanfatta materialet 

ytterligare genom till exempel klassindelningar för att göra resultatredovisningen mer 

åskådlig.  

Analys av data 

Ett första steg i analysprocessen enligt Fink (2009, s. 77–78) är att ta fram deskriptiv 

data.  Deskriptiv data handlar om att beskriva och sammanfatta materialet med hjälp 

av olika mått. Till de vanligaste måtten hör lägesmått, spridningsmått samt mått för 

att beskriva materialets form. Även frekvenser
67

 och procentantal hör till deskriptiv 

data. Typiska lägesmått är medelvärde (eng. mean), median
68

 och typvärde
69

 (eng. 

mode). För kvantitativa variabler rekommenderas medelvärde och median, medan 

typvärde lämpar sig bra för kvalitativa variabler och ordinalskalor. Genom att räkna 

ut lägesmått kan forskaren med ett enda värde ta fram information om en variabel.  

När det gäller skeva fördelningar kan medianen vara ett lämpligare värde än 

medelvärdet. (Barmark & Djurfeldt, 2015, s. 121–122.)  

Spridningsmåtten används för att beskriva utspridningen av datamaterialet. De 

vanligaste spridningsmåtten är varians
70

 och standardavvikelse
71

.  Spridningsmåtten 

ger mer överskådlig information om hur respondenternas besvarat en fråga. Med 

                                                 
67

 Frekvens beräknar antalet, till exempel antalet personer inom en viss kategori (Fink, 2009, s. 78). 
68

 Medianen anger det tal som ligger i mitten av alla tal i materialet (Metsämuuronen, 2005, s. 326; 

Trost, 2012, s. 151). 
69

 Typvärde anger det vanligaste värdet (Fink, 2009, s. 80; Metsämuuronen, 2005, s. 325). 
70

 Varians anger spridningen runt medelvärdet (Fink, 2009, s. 82). 
71

 Standardavvikelsen anger mätdatas avvikelse från medelvärdet, det vill säga hur materialet sprider 

sig runt medelvärdet (Fink, 2009, s. 82). 
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spridningsmåtten får forskaren en inblick i om majoriteten av respondenterna 

besvarat en fråga på ungefär samma sätt. (Fink, 2009, s. 79–82; Metsämuuronen, 

2005, s. 325, 327–328.)  

Ibland kan det även vara nödvändigt att kontrollera materialets eller fördelningens 

form som symmetri och toppighet. Är materialet normalfördelat? Förekommer det 

snedhet? Ett material är normalfördelat när observationerna ligger nära medelvärdet. 

Normalfördelningen kan testas med måtten skevhet (skewness) och toppighet 

(kurtosis). Huck menar att de flesta forskarna anser att data är något så när 

normalfördelat när värdet för skevheten och toppigheten ligger mellan -1 till +1. En 

skev fördelning innebär att de flesta observationerna får antingen för höga eller för 

låga poäng. Fördelningen kan också antingen ha för låg eller för hög toppighet. 

(Huck, 2012, s. 24–27.) I denna studie tillämpas medelvärde och typvärde som 

lägesmått och standardavvikelse som spridningsvärde. Normalfördelningen beräknas 

med måtten skevhet och toppighet.  

Regressionsanalys 

Det går att mäta samband på olika sätt beroende på antal variabler och variablernas 

egenskaper (Barmark & Djurfeldt, 2015, s. 137; Dahmström, 2011, s. 213). Samband 

handlar om att testa hur två eller flera variabler korrelerar med varandra. 

Regressionsanalys är en av de mest betydelsefulla analysmetoder som används och 

lämpar sig bland annat för hypotesprövningar. (Djurfeldt, 2011b, s. 53.) 

Regressionsanalys möjliggör också forskaren att mäta hur stor effekt en eller flera 

variabler (oberoende) har på en annan variabel (beroende). Regressionsanalys kan 

delas in i bivariat (enkel) och multivariat analys. I enkel regressionsanalys kan endast 

två variabler ingå, medan multipel regressionsanalys möjliggör en sambandsanalys 

mellan en beroende variabel och två eller flera oberoende variabler. (Barmark & 

Djurfeldt, 2015, s. 160, 164; Sprinthall, 2012, s. 404, 421.) De oberoende variablerna 

som ingår i regressionsmodellen utgör så kallade faktorer som inverkar på den 

beroende variabeln. Faktorerna kan framtas med hjälp av en faktoranalys. (Djurfeldt, 

2011c, s. 109.) I studien tillämpas tre regressionsanalyser, två multivariata 

regressioner och en bivariat regression för att mäta de samband som illustreras i 

hypotesmodellen (se figur 3).  
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Genom regressionsanalys bildas en regressionslinje eller en ekvation som beskriver 

hur variablerna korrelerar. Korrelationen mellan variablerna kan antingen vara 

positiv eller negativ. Intressanta mått är signifikansvärdet (p-värde), 

förklaringsmåttet R square (R²), regressionskoefficienten eller betakoefficienten (β) 

samt konstanten. Signifikansvärdet anger om sambandet är signifikant. R square 

anger hur stor andel variation i den beroende variabeln som kan förklaras med den 

oberoende variabeln. Förklaringsmåttet R square uttrycks vanligtvis i procent.  

Regressionskoefficienten anger lutningen på regressionslinjen och får ett värde 

mellan +1 och -1. Ett värde på till exempel -0,05 skulle innebära att när den 

oberoende variabeln (x) ökar med en standardavvikelse, minskar den beroende 

variabeln (y) med 0,05 standardavvikelser. För att kunna räkna ut 

regressionsekvationen är det viktigt att känna konstanten som anger det värde där 

regressionslinjen skär y-axeln. (Djurfeldt, 2011b, s. 60, 64–66; Sprinthall, 2012, s. 

404–405.)  

Användning av regressionsanalys förutsätter gärna ett slumpmässigt urval. Vid icke-

slumpmässiga urval bör forskaren vara försiktig med tolkningen av resultaten. 

(Metsämuuronen, 2005, s. 584–588.)  Ett annat krav är att den beroende variabeln är 

normalfördelad (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 60). 

Regressionsdiagnostik 

De typiska felen som kan uppstå vid en regressionsanalys är ojämn spridning 

(heteroskedasticitet) och samvariation mellan oberoende variabler 

(multikollinearitet). Heteroskedasticitet gör det svårt att ange ett korrekt värde för y 

och utgör därför ett stort problem. Det går däremot att åtgärda heteroskedasticitet via 

SPSS. Multikollinearitet handlar om att korrelationen mellan de oberoende 

variablerna är för hög. Det bör däremot råda en någorlunda samvariation mellan de 

obereonde variablerna. Samvariationen kan till en början testas med 

korrelationsanalys. Korrelationsvärden över 0,8 kan vara oroväckande. Problem med 

multikollineariteten kan upptäckas med en kollinearitetsdiagnos som anger värden 

för VIF-faktorerna (Variance Inflation Factors). Ju högre VIF-värden de enskilda 

variablerna får desto högre korrelerar de med varandra, vilket utgör ett problem. Det 

finna inga klara gränsvärden för VIF-värdet. (Djurfeldt, 2011a, s. 44–45, Djurfeldt, 

2011c, s. 112–114.) Freund, Wilson och Sa (2006, s. 191) menar att det är vanligt att 

forskare drar gränsen vid ett VIF-värde på 10.  
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Problem med heteroskedasticitet kan testas med till exempel probabilitets- eller 

sannolikhetsdiagram, P-P plot
72

. Genom linjen som ritas upp i P-P plot går det att se 

ifall det finns tecken på avvikande observationer. Cook’s distance kan tillämpas för 

att upptäcka fall som klart avviker från massan. (Djurfeldt, 2011c, s. 118–122.) 

Enligt Chatterjee och Simonoff (2013, s. 60) bör värden över 1 undersökas vidare.  I 

denna studie tillämpas både P-P plot och Cook’s distance för att upptäcka problem 

med heteroskedasticitet.  

Före genomförande av olika analyser som till exempel regressionsanalys 

rekommenderas att undersökningens reliabilitet och validitet utreds. Det finns olika 

test för detta. (Alwin, 2010, s. 428; Metsämuuronen, 2005, s. 57.) I denna studie 

tillämpas alfakoefficienten Cronbach’s alpha (α) samt faktoranalys.  

Test för reabilitet: Cronbach’s alpha 

Inför en regressionsanalys bör de påståenden (hädanefter mätvariabler) i enkäten som 

förklarar en faktor
73

 summeras ihop till en summavariabel. Före en summavariabel 

kan skapas behöver variablernas reliabilitet och validitet mätas. En av de vanligaste 

metoderna för att mäta reliabiliteten är Cronbach’s alpha (α) som också tillämpas i 

denna studie. Enligt Nunnally och Bernstein (1994) samt Knapp och Brown (1995) 

(refererad i Metsämuuronen 2009, s. 515) är 0,6 det lägsta accepterade värdet för 

alfa. En mätvariabel
74

 som får ett värde under 0,6 ska helst elimineras och inte ingå i 

summavariabeln. (Metsämuuronen, 2009, s. 511–515.) 

Test för validitet: Faktoranalys 

Validiteten kan mätas med till exempel faktoranalys. Faktoranalys används för att se 

vilka variabler laddar på en och samma faktor. Faktoranalys är således ett viktigt 

verktyg för att gruppera variabler som liknar varandra. Detta är en risk ifall enkäten 

innehåller mätvariabler som inte mäter den egenskap som den är avsedd att mäta. I 

sådana fall kan forskaren genom en faktoranalys utveckla modellen och dela in 

mätvariablerna i två faktorer istället för en. (Barmark, 2011, s. 80–98.) 

Ett kriterium för faktoranalys är att sambanden mellan mätvariablerna är linjära. 

Samvariationen mellan variablerna kan testas med korrelationsanalys, Pearson’s r 
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 hädanefter används förkortningen P-P plot. 
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 Med faktor menas till exempel uppskattad digital kompetens i hypotes 1. 
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eller Spearman’s rho. För kategoridata i ordinalskalor och för data som inte är 

normalfördelat bör Spearman’s rho användas, vilket också tillämpas i denna studie. 

Variabler som inte korrelerar med andra variabler kan leda till missvisande resultat i 

en faktoranalys. (Barmark, 2011, s. 78.) Ett korrelationsvärde mellan 0,3 och 0,8 är 

önskvärt (Huck, 2012, s. 487). Guilford (refererad i Sprinthall, 2012, s. 305) har 

utarbetat riktlinjer för tolkningen av sambandets storlek. Korrelationsvärden lägre än 

0,2 motsvarar nästan obetydliga samband, 0,2–0,4 definierar svaga samband, 0,40–

0,7 innebär moderata samband, 0,7–0,9 är korrelationsvärden för starka samband och 

korrelationsvärden mellan 0,9 och1 kan tolkas som mycket starka samband. När låga 

eller olinjära korrelationer uppstår bör forskaren välja mellan att eliminera en 

mätvariabel eller besluta sig för att inte utföra en faktoranalys (Huck, 2012, s. 488). 

Det finns olika mått och test som kan vara av intresse vid en faktoranalys. Testet 

Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy (KMO
75

) kan vara nödvändigt 

att utföra för att se om det lönar sig att utföra en faktoranalys. Ett värde över 0,5 

indikerar att variablerna som valts ut till faktoranalysen samvarierar och lämpar sig 

därför för en faktoranalys. Kommunaliteterna är ett mått som beskriver hur stor andel 

av variansen i de ingående variablerna kan beskriva en faktor. Värdet för 

kommunaliteterna bör helst överstiga 0,4, ibland också 0,5. Det finns däremot inget 

slutgiltigt fastställt gränsvärde. (Barmark, 2011, s. 92–93.) 

Egenvärde och den kumulativa procenten är också av intresse i en faktoranalys. För 

de olika faktorernas anges ett egenvärde, som är ett mått på hur mycket faktorn 

förklarar variansen i variablerna. Ett högt egenvärde implicerar att det är frågan om 

en användbar faktor. Valet av antal faktorer som tillämpas bör basera sig på 

faktorernas egenvärde, som bör vara större än 1. Den kumulativa procenten anger hur 

stor andel av variansen i variablerna angivet i procent som faktorn förklarar. Både 

egenvärde och den kumulativa procenten kan fungera som värden för att avgöra valet 

av antalet faktorer. En så kallade scree plot kan utnyttjas för att tydligt illustrera 

egenvärdet. Antal faktorer som rekommenderas syns där kurvan börjar ändra 

karaktär. (Barmark, 2011, s. 84–86, 94; Huck, 2012, s. 490–492.) 

För avgörande av antal faktorer bör faktorladdningarna också tas i beaktande. En 

variabel med hög faktorladdning indikerar att variabeln korrelerar starkt med faktorn. 
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Forskaren kan titta på vilka mätvariabler laddar mest på vilken faktor, alternativt 

bestämma sig för att utesluta variabler som har en faktorladdning som understiger 

0,4. Forskaren bör själv ta ställning till valet av antalet faktorer baserat på värdena. 

(Huck, 2012, s. 493–494; Barmark, 2011, s. 96.) 

Statistiskt signifikant 

Är sambandet säkert? Före forskaren kan rapportera om att det föreligger ett 

samband mellan olika variabler, bör sambandet säkras. Sambandets signifikans går 

att mäta med olika tester. P-värde är ett sannolikhetsvärde som berättar hur sannolikt 

ett samband är. Värdet anger alltså hur säkert sambandet som erhållits från ett 

stickprov finns i populationen. Stickprovets storlek har en avgörande roll för vilken 

signifikansnivå
76

 forskaren bör välja. Vid större stickprov lönar det sig till exempel 

att använda större signifikansnivå, det vill säga 99 % eller 99,9 %. Det är viktigt att 

forskaren anger med vilkens signifikansnivå resultatet har. (Metsämuuronen, 2005, s. 

417.) För att kunna visa på samband i en mindre studie kan det finnas behov av att 

välja en lägre signifikansnivå, enligt Barmark och Djurfeldt (2015, s. 142) till och 

med 90 %. I denna studie väljs en signifikans nivå på minst 95 %.  

6.8 Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och etiska aspekter 

I kvantitativ forskning är validitet och reliabilitet viktiga kriterier. Båda dessa termer 

har att göra med själva mätningen, vad vi mäter (validitet) och hur vi mäter 

(reliabilitet) i den kvantitativa studien. En bedömning av mätningens validitet och 

reliabilitet kommer att kunna fungera som grund för utvärderingen av studiens 

kvalitet. (Fink, 2009, s. 41; Muijs, 2004, s. 64.) 

Validitet 

Validitet handlar generellt sett om noggrannheten i mätningen. Validiteten hos ett 

mätinstrument anses vara god ifall det mäter det som det är avsett att mäta i studien. 

Begreppet validitet har i tiderna delats in i ett antal olika typer av validiteter. 

Metsämuuronen (2005, s. 57) delar in begreppet grovt i två huvudgrupper, yttre 

validitet och inre validitet. Olsson och Sörensen (2007, s. 76) delar in begreppet i 

följande typer av validiteter: innehållsvaliditet, kriterievaliditet, överensstämmelse-
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 Vid uträkning av signifikansnivå utgår man vanligtvis från tre nivåer: p<0,001=med 99,9 % 

säkerhet, p<0,01=med 99 % säkerhet, p<0,05=med 95 % säkerhet) (Metsämuuronen, 2005, s. 416). 
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validitet, prediktiv validitet och begreppsvaliditet. I denna studie utgår jag från tre 

huvudtyper av validitet som rapporterats av till exempel Muijs (2004, s. 66), 

Metsämuuronen, (2005, s. 65) och Huck (2012, s. 82–85). Dessa tre typer av validitet 

utgörs av innehållsvaliditet, kriterievaliditet och begreppsvaliditet. 

Innehållsvaliditet handlar bland annat om i vilken utsträckning de olika frågorna i 

mätinstrumentet täcker det fenomen som forskaren ämnar undersöka i studien 

(Metsämuuronen, 2005, s. 65). Hur har man lyckats undersöka alla aspekter av ett 

specifikt område? Vilka mått ska tillämpas? Inom pedagogisk forskning är detta 

speciellt utmanande. Att mäta abstrakta fenomen som attityder och uppfattningar gör 

att det kan bli svårt att säkra och bedöma studiens innehållsvaliditet. (Muijs, 2004, s. 

65–66; Olsson & Sörensen, 2007, s. 76.)  

För att trygga en god innehållsvaliditet gäller det att vara väl insatt i ämnet. 

Innehållet i ett mätinstrument bör också granskas av experter inom området. Ett sätt 

att uppnå god innehållsvaliditet är att ha en panel av experter att bedöma innehållet i 

mätinstrumentet. (Huck, 2012, s. 82.) I denna studie har innehållet i enkäten 

granskats av två experter. Enkäten har även testats i en pilotstudie. Vid framställande 

av enkäten har jag även utgått från tidigare forskning.  

Kriterievaliditet handlar om att relatera studiens resultat med ett värde som fungerar 

som ett yttre kriterium för validiteten. Kriterievaliditeten går att dela in i samtidigt 

validitet och prediktiv validitet (Huck, 2012, s. 83). Enligt Metsämuuronen (2005, s. 

115) går att jämföra ett resultat med ett värde som erhållits med samma instrument. 

Alternativt jämförs resultatet med någon allmän statistisk.  

Kriterievaliditeten kan mätas med korrelationskoefficienter, såsom Pearson’s r 

(Huck, 2012, s. 83). Pearson’s korrelationskoefficient (r) är ett mått som mäter 

samband mellan olika variabler. Desto närmare +1 och -1, ju starkare är sambandet. 

Ju närmare 0, desto svagare är sambandet. Önskvärt är ett värde nära 1, vilket skulle 

tyda på att det finns ett samband mellan variablerna. Följande riktlinjer gäller för r-

värdet, 0,8–1 anses som ett mycket högt värde, 0,6–0,8 är ett högt värde och 0,4–0,6 

anses som ett ganska högt eller måttligt värde. (Metsämuuronen, 2005, s. 344–348.) I 

verklighet innebär detta att ifall det skulle visa sig att svarsalternativen pekplattor 

och stationära datorer skulle korrelera högt med varandra, skulle det betyda att ifall 

en respondent svarat att hen använder pekplattor mycket ofta i undervisningen, 
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använder hen högst sannolikt också stationära datorer mycket eller mycket ofta i 

undervisningen.  

Begreppsvaliditet kan relateras till den interna strukturen av instrumentet samt de 

fenomen som instrumentet avser mäta. Begreppsvaliditet har sin utgångspunkt i den 

teoretiska bakgrunden. (Muijs, 2004, s. 68.) Har forskaren lyckats mäta viktiga 

nyckelvariabler? Stämmer det teoretiska begreppet överens med forskarens 

operationaliserade begrepp? Barmark och Djurfeldt (2015, s. 51) hävdar att det 

nästan är omöjligt att hitta variabler som exakt mäter det som forskaren ämnar mäta. 

Vid operationalisering av begrepp gäller det att sträva efter minsta möjliga mätfel. 

Begreppsvaliditeten kan granskas med hjälp av en faktoranalys. Faktoranalys är en 

statistisk metod som används för att undersöka samvariationen mellan olika 

variabler. En faktoranalys lämpar sig speciellt, när forskaren vill utveckla 

mätinstrumentet och hitta frågor som mäter det fenomen som frågorna är avsedd att 

mäta. (Barmark, 2011, s. 69–70.) 

Reliabilitet 

Med reliabilitet menas tillförlitligheten eller konsistensen hos mätningen. Det 

handlar inte om vad forskaren mäter, utan om hur. Typiska mätfel utgörs till exempel 

av svarsalternativ som är formulerade på ett konstigt sätt och svåra att besvara. I 

vissa sammanhang sägs det att hög reliabilitet erhålls när mätningen är stabil och ger 

samma resultat vid ett upprepat tillfälle. Detta stämmer inte alltid eftersom alla 

förhållanden inte är statiska, till exempel attityder och beteenden. Det finns däremot 

flera olika tekniker att mäta reliabiliteten. (Barmark & Djurfeldt, 2015, s. 52–53; 

Dahmström, 2011, s. 368; Olsson & Sörensen, 2007, s. 75.) 

Reliabilitetsbegreppet har delats in på lite olika sätt. Enligt Trost (2012, s. 62) 

innefattar reliabilitetsbegreppet fyra komponententer, kongruens, precision, 

objektivitet och konstans. Enligt Metsämuuronen (2005, s. 66) kan reabiliteten mätas 

på tre olika sätt, genom upprepad mätning, parallellmätningar och genom att mäta 

den interna konsistensen. I denna studie bedöms reliabiliteten utifrån 

Metsämuuronens redogjorda sätt att mäta reliabiliteten.   

Upprepad mätning handlar om att utföra samma mätning på nytt vid ett annat 

tillfälle. Mätningen kan konstateras vara tillförlitlig ifall det föreligger en hög 
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korrelation mellan resultaten i de två mätningarna. Upprepad mätning kan mätas med 

korrelationskoefficienten Pearson’s r. (Huck, 2012, s. 69–70; Metsämuuronen, 2005, 

s. 67.)  

Parallellmätningar handlar om att samma person besvarar två likvärdiga enkäter två 

gånger. Frågorna är olika men syftar till att mäta samma sak. Resultaten ska senare 

korrelera med varandra. (Metsämuuronen, 2005, s. 124–125.) 

Intern konsistens handlar om att frågorna som mäter samma fenomen stämmer 

överens med varandra (Huck, 2012, s. 71). Björkqvist (2012, s. 65) konstaterar att 

intern konsistens är en av de vanligaste måttstockarna för reliabilitet.  Enligt Fink 

(2009, s. 42) är det inte nödvändigt att utvärdera den interna konsistensen ifall 

enkäten saknar liknande frågor om samma element. Att ha flera frågor om samma 

element är däremot enligt Muijs (2004, s. 74) ett sätt att trygga reliabiliteten. Ett sätt 

för att mäta reabiliteten är genom alfakoefficienten, Cronbach’s alpha.  Enligt 

Nunnally och Bernstein (1994) samt Knapp och Brown (1995) (refererad i 

Metsämuuronen 2005, s. 515) är 0,6 det lägsta accepterade värdet för alpha. Objekt
77

 

som får ett värde under 0,6 ska helst elimineras från variabeln. Även faktoranalys 

kan tillämpas för att mäta den interna konsistensen. (Metsämuuronen, 2005, s. 66, 

511–515.) Cronbach’s alpha lämpar sig speciellt för ordinalskalor.  

Enligt Barmark och Djurfeldt (2015, s. 54), kan en hög reliabilitet tryggas genom att 

testa enkäten i en pilotstudie och be den som besvarar enkäten ge feedback på 

frågorna. Att formulera frågor, påstående och svarsalternativ är en viktig del som 

forskaren bör reflektera noga kring. Texten i enkäten ska ha ett korrekt språk och 

vara lätt att förstå. Här bör forskaren ha målgruppen i åtanke. Är det barn eller vuxna 

som ska besvara enkäten? Teoretiska facktermer ska helst undvikas för att göra 

texten så begriplig som möjligt. En fråga ska inte bestå av flera frågor och negationer 

bör undvikas. Ju kortare fråga desto bättre.  

Att formulera svarsalternativ är också en utmaning. Svarsalternativen ska vara 

heltäckande, men ändå inte överlappande. Med heltäckande menas att alla 

respondenter ska hitta en kategori som passar dem.  Forskaren bör även fundera om 

det finns behov av neutrala alternativ som ”vet ej” eller ”kan inte ta ställning”. 

(Barmark & Djurfeldt, 2015, s. 57–65.) 
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Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet handlar om möjligheten att kunna generalisera resultaten till en 

större population. Det finns ett flertal faktorer som påverkar graden av 

generaliserbarhet, bland annat följande: urvalets representativitet och storlek, 

hantering av bortfall och graden av validitet och reliabilitet. (Olsson & Sörensen, 

2007, s. 157–158; Stukát, 2012, s. 136–137.) 

Ett slumpmässigt urval kan med större säkerhet än ett icke-slumpmässigt urval vara 

representativt för populationen och ge generaliserbara resultat. För att kunna göra ett 

slumpmässigt urval förutsätts att det finns en lista på alla personer som ingår i 

målpopulationen. (Barmark & Djurfeldt, 2015, s. 71.)  

Det finns inga klara regler för hur stort urvalet måste vara. Ju större urvalsstorlek, 

desto mindre blir osäkerheten. Typ av statistisk analys som forskaren vill genomföra 

kan vara avgörande för valet av urvalets storlek. En deskriptiv analys förutsätter inte 

ett lika stort urval som till exempel korrelationsanalyser. (Barmark & Djurfeldt, 

2015, s. 75.) Enligt Metsämuuronen (2005, s. 584) bör resultaten av en 

regressionsanalys tolkas med försiktighet ifall antal respondenter underskrider 200.  

Bortfall kan också skapa problem för generaliserbarheten, såväl externa som interna 

bortfall. För att undvika snedvridna resultat bör bortfallen analyseras. Det finns olika 

typer av bortfallsanalyser. En bortfallsanalys kan till exempel handla om att 

reflektera kring eventuella orsaker till varför en viss grupp individer inte deltagit i 

studien.  Det kan till exempel hända att urvalet representerar fler kvinnor än den 

totala målpopulationen gör, vilket innebär att det är männen som av någon orsak inte 

deltagit i studien. (Barmark & Djurfeldt, 2015, s. 81.) Stukát (2012, s. 72) anser att 

ett bortfall på 20 procent kan vara acceptabelt. Generaliserbarheten kan till viss del 

också tryggas med att variablerna har hög nivå av validitet och reliabilitet (Olsson & 

Sörensen, 2007, s. 158). 

Etiska aspekter 

Inom forskningen är det viktigt att forskaren diskuterar och brottas med etiska 

dilemman och frågeställningar. Enligt Stukát (2011, s. 138) handlar etiska 

överväganden bland annat om rätten att bedriva forskning. Det finns en del 

gemensamma etiska regler som utarbetats för forskningen. Vetenskapsrådet [u.å.] har 



104 

 

delat in det grundläggande individskyddskravet i fyra allmänna krav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet handlar om att respondenterna är tillräckligt informerade om 

studiens genomförande och syfte. Med tillräckligt informerad menas att 

respondenten har fått ta del av all den information som är nödvändig för att kunna 

fatta ett beslut om hen ska delta i studien eller inte (Oliver, 2010, s. 28). 

Respondenterna ska informeras om bland annat till vilket ändamål resultaten används 

samt om deltagandets frivillighet. (Stukát, 2011, s. 138–139; Vetenskapsrådet, [u.å.], 

s. 7.) Informationen framgår oftast i form av följebrev (Ejlertsson, 2005, s. 29).  

Samtyckeskravet handlar om att respondenterna får själva bestämma om de deltar i 

studien eller inte. Ibland krävs samtycke av till exempel föräldrar eller 

vårdnadshavare. Post- eller webbenkäter kräver egentligen inget samtycke. 

(Ejlertsson, 2005, s. 29–30; Stukát, 2011, s. 139.) Det är ändå viktigt att 

respondenterna inte känner sig tvingade att besvara enkäten (Dahmström, 2011, s. 

432). 

Konfidentialitetskravet innebär att medverkande garanteras anonymitet. 

Medverkande informeras om att all data behandlas konfidentiellt och att inga 

personuppgifter utges. (Stukát, 2011, s. 139.) Enligt 3 § i personuppgiftslagen 

(523/1999) definieras personuppgifter som ”all slags anteckningar som beskriver en 

fysisk person eller hans egenskaper eller levnadsförhållanden som kan hänföras till 

honom själv eller till hans familj eller någon som lever i gemensamt hushåll med 

honom”. Ejlertsson (2005, s. 30) menar att den medverkande personen inte får 

identifieras utifrån resultaten.  

Nyttjandekrav handlar om nyttjande av det insamlade materialet. Resultaten får till 

exempel inte användas för kommersiella syften utan enbart för forskningsändamål. 

Detta innebär alltså att resultaten inte får användas till andra ändamål än det som 

informeras i följebrevet eller enkäten. (Ejlertsson, 2005, s. 30; Stukát, 2011, s. 140.) 
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7 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultaten av den enkätundersökning som genomförts i 

studien. Kapitlet inleds med en omfattande beskrivning av resultatkapitlets upplägg. 

Därefter följer en deskriptiv beskrivning av respondenterna och de olika faktorerna; 

IKT-användning, uppskattad digital kompetens, upplevt stöd, IKT-infrastruktur och 

upplevd nytta. Vidare presenteras reliabilitets- och validitetsanalyserna, 

regressionsdiagnostiken och huvudsakliga resultaten från regressionsanalysen. 

Kapitlet avslutas med en sammanställning av resultaten. 

7.1 Resultatkapitlets upplägg 

Resultatkapitlet inleds i avsnitt 7.2 med en omfattande beskrivning av 

respondenterna och samtliga faktorer som ingår i hypotesmodellen. Respondenterna 

beskrivs utifrån bakgrundsvariablerna ålder, utbildning och geografisk område
78

. 

Deskriptiv statistik används för att sammanställa materialet på ett överskådligt sätt i 

tabeller och figurer.  

För materialet beräknas både frekvenser (f) och procentandelar (%). Som 

sammanfattande lägesmått tillämpas medelvärde (m) och typvärde (Mo). 

Standardavvikelse (s) används som spridningsmått för att få information om hur 

fördelningen är utspridd runt medelvärdet. 

Beskrivande statistik tas även fram för de enskilda faktorerna i hypoteserna. 

Fördelningen av lärarnas IKT-användning illustreras i frekvenser och procentandelar. 

Fördelningen åskådliggörs för samtliga andra faktorer huvudsakligen i frekvenser. 

Materialet sammanfattas med medelvärde, medan standardavvikelse används som 

spridningsmått.  För data med hög standardavvikelse tillämpas också det 

sammanfattande måttet typvärde. Resultaten åskådliggörs i tabeller och figurer. 

I samma avsnitt presenteras deskriptiv statistik för en faktor som på grund av 

bristfällig tidigare forskning inte framgår i hypotesmodellen, men som kan ge en 

inblick i hur ämneslärarna i huslig ekonomi förhåller sig till IKT i det egna ämnet. 

Faktorn utgörs av ämneslärarnas upplevda nytta med IKT för att uppnå mål i 

anslutning till husliga ekonomins centrala innehåll (matkunskap och matkultur, att bo 
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 Geografiskt område baserar sig på skolans ort. Respondenterna har i enkäten kunnat ange den 

kommun där skolan de jobbar i ligger.  
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och leva tillsammans, konsument- och hushållskunskap i hemmet). Materialet 

beskrivs med medelvärde och standardavvikelse.  

I avsnitt 7.3 följer den egentliga dataanalysen. Analysdelen delas in i tre huvudfaser: 

analys av validitet och reliabilitet, summavariabler och regressionsanalys. Faserna 

innefattar i sin tur flera steg.  

I fas ett testas reliabiliteten med Cronbach’s alpha och validiteten med faktoranalys. 

Reliabiliteten och validiteten testas för de mätvariabler som ska ingå i en och samma 

summavariabel inför regressionsanalysen. Cronbach’s alpha anger om inbördes 

korrelationer mellan mätvariablerna är tillräckligt starka. En faktoranalys kan 

däremot ge riktlinjer för vilka mätvariabler bör ingå i en summavariabel. Eftersom en 

faktoranalys förutsätter linjära samband mellan mätvariablerna genomförs en 

korrelationsanalys som ett förberedande steg för faktoranalysen. 

I fas två bildas summavariablerna på basen av resultaten från faktoranalysen. 

Reliabiliteten bedöms på nytt med hjälp av Cronbach’s alpha. Deskriptiv statistik 

tillämpas för att ta reda på fördelningens skevhet och toppighet. Fördelningens form 

har avgörande betydelse för valet av rätt korrelationskoefficient i den följande 

korrelationsanalysen. En korrelationsanalys genomförs för att kartlägga 

samvariationen mellan summavariablerna.  

I fas tre kontrolleras regressionsmodellen med hjälp av regressionsdiagnostik. 

Genom regressionsdiagnostik kan problem med heteroskedasticitet och 

multikollinearitet upptäckas. Heteroskedasticitet undersöks med P-P plot samt 

Cook´s distance och multikollinearitet studeras med korrelationsanalys samt värden 

för VIF-faktorer.  

Efter att regressionsmodellen reviderats, förs den egentliga regressionsanalysen. 

Både bivariat och multivariat regressionsanalys tillämpas för att mäta samband 

mellan variablerna i den uppställda hypotesmodellen. På basen av resultaten från 

regressionsanalysen godtas eller förkastas hypoteser. När inget samband mellan 

faktorerna kan identifieras förkastas den första hypotesen och nollhypotesen godtas. 
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Hypotesmodellen består totalt av sju hypoteser och nollhypoteser. Hypoteserna 

redovisas i tabell 7. 

Tabell 7. Hypoteser 

Hypoteser 

H1 

 

H0 

Ämneslärarnas uppskattade digitala kompetens inverkar på lärarnas upplevda 

nytta med IKT. 

Ämneslärarnas uppskattade digitala kompetens har ingen inverkan på lärarnas 

upplevda nytta med IKT. 

H2 

 

H0 

Ämneslärarnas uppskattade digitala kompetens inverkar på lärarnas IKT-

användning. 

Ämneslärarnas uppskattade digitala kompetens har ingen inverkan på lärarnas 

IKT-användning. 

H3 

H0 

Ämneslärarnas upplevda stöd inverkar på lärarnas upplevda nytta med IKT. 

Ämneslärarnas upplevda stöd inverkar inte på lärarnas upplevda nytta med 

IKT. 

H4 

H0 

Ämneslärarnas upplevda stöd inverkar på lärarnas IKT-användning. 

Ämneslärarnas upplevda stöd inverkar inte på lärarnas IKT-användning. 

H5 

 

H0 

Tillgänglighet till IKT-infrastruktur inverkar på ämneslärarnas upplevda nytta 

med IKT. 

Tillgänglighet till IKT-infrastruktur inverkar inte på ämneslärarnas upplevda 

nytta med IKT. 

H6 

H0 

Tillgänglighet till IKT-infrastruktur inverkar på lärarnas IKT-användning. 

Tillgänglighet till IKT-infrastruktur inverkar inte på lärarnas IKT-användning. 

H7 

H0 

Ämneslärarnas upplevda nytta med IKT inverkar på lärarnas IKT-användning. 

Ämneslärarnas upplevda nytta med IKT inverkar inte på lärarnas IKT-

användning. 

Efter det skede då hypoteser godkänns och förkastas utvärderas den modifierade 

hypotesmodellen och en ny modell skapas för att illustrera de faktorer som inverkar 

på lärarnas användning av IKT i undervisningen i huslig ekonomi.  Resultatkapitlet 

avslutas med en sammanställning av resultaten.  
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7.2 Deskriptiv statistik 

I avsnittet presenteras deskriptiv statistik för respondenterna och för varje enskild 

variabel i hypoteserna. Syftet är att ge en översikt över de variabler som senare ingår 

i regressionsanalysen.  

Respondenternas bakgrundsfaktorer 

I tabell 8 framgår en demografisk beskrivning av respondenterna utifrån skolans ort, 

respondenternas ålder och ämnesbehörighet. Det slutgiltiga urvalet i studien bestod 

av 161 ämneslärare i huslig ekonomi, 29 lärare från svenskspråkiga skolor och 132 

lärare från finskspråkiga skolor.  

Tabell 8. Demografisk beskrivning av respondenterna (n=161) 

 Frekvens (f) Procent (%) 

Skola 

    Lärare från finskspråkiga skolor 

    Lärare från svenskspråkiga skolor 

 

132 

29 

 

82 

18 

Ålder 

    Under 25 

    25–30  

    31–35 

    36–40  

    41–45 

    46–50 

    51–55 

    56–60 

   Över 60    

 

- 

11 

14 

11 

24 

40 

37 

17 

7 

 

- 

6,8 

8,7 

6,8 

14,9 

24,8 

23 

10,6 

4,3 

Utbildning 

    Ämnesbehöriga 

    Saknar ämnesbehörighet 

 

126 

35 

 

78,3 

21,7 

Ålder: 1=under 25, 2=25–30, 3=31–35, 4=36–40, 5=41–45, 6=46–50, 7=51–55, 8=56–60, 9=över 60 

 

Respondenterna fördelades i nio åldersgrupper. Typvärdet på respondenternas ålder 

var 6, vilket motsvarar åldersgruppen 46–50. Ingen kategoriserades in i 

åldersgruppen under 25 år. Gällande ämnesbehörigheten var 126 behöriga (78,3 %) 

att undervisa i ämnet huslig ekonomi, medan 25 lärare (21,7%) saknade 

ämnesbehörighet.   
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Skolornas geografiska område illustreras skilt i ett stapeldiagram (se figur 4). I 

enkäten kunde respondenterna ange i vilken kommun skolan ligger. Kommunerna 

har i sin tur delats in enligt landskapen i Finland. I figuren anger dataetiketterna den 

procentuella fördelningen, medan frekvensen tydliggörs i den vågräta axeln. 

 

Figur 4. Skolornas geografiska fördelning i frekvens (f) och procent (%) 

Nyland var det mest representerade landskapet. Var fjärde (25 %) lärare jobbade på 

en grundskola som ligger i Nyland. Birkaland stod för 11 % av skolorna och Norra 

Österbotten för 7 % av skolorna. Inga respondenter eller skolor kategoriserades till 

landskapen Åland eller Kajanaland.  

Lärarnas IKT-användning 

För att få fram uppgifter om ämneslärarna IKT-tillämpning i undervisningen i huslig 

ekonomi, ställdes två frågor med fokus på omfattningen. I den första frågan fick 

lärarna bedöma på en femgradig skala hur ofta olika IKT-verktyg tillämpas i 

undervisningen i huslig ekonomi. I den andra frågan kunde respondenterna ange i 

procent ungefär under hur stor del av undervisningen de tillämpar IKT. I svaren 

inkluderas både lärarens och elevens IKT-användning. 
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Respondenterna fick bedöma användningen av olika IKT-verktyg med hjälp av en 

femgradig likertskala. I tabell 9 redovisas användningen av IKT-verktygen i 

medelvärde och standardavvikelse. Fördelningen av lärarnas användning av de olika 

IKT-verktygen i frekvens och procent kan ses i bilaga 7. 

Tabell 9. Omfattningen av lärarnas användning av olika IKT-verktyg 

Skala: 1=aldrig, 2=sällan, 3=ibland, 4=ofta, 5=mycket ofta 

Enligt medelvärdena angivna i tabellen är projektor (3,73) och kunskapskälla från 

webbsidor (3,70) de mest använda IKT-verktygen bland ämneslärarna i huslig 

ekonomi. I den femgradiga skalan motsvarar svarsalternativet 3 ibland och 4 

motsvarar ofta. I en jämförelse mellan digitala verktyg är projektor (3,73), mobil- 

eller smarttelefoner (3,25) och stationära datorer (3,25) de digitala verktyg som 

IKT-verktyg m s 

Projektor 3,73 1,53 

Kunskapskälla (text, bild eller material från webbsidor som t.ex. 

Arktiset aromit, Ruokatieto,  Terveyttä kasviksilla,  Martha) 

3,70 1,01 

Filmklipp 3,31 1,15 

Stationära datorer 3,25 1,57 

Mobil- eller smarttelefon 3,25 1,08 

Nätbaserade presentationer (t.ex. PowerPoint-presentationer) 3,19 1,37 

Molnlagringsverktyg (t.ex. iCloud, Google Drive, Dropbox) 3,03 1,43 

Recept i digital form 2,89 1,27 

Bärbara datorer 2,86 1,58 

Pekplattor 2,43 1,37 

Sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter) 2,06 1,32 

Nätbaserade spel (t.ex. Kahoot eller Secondlife) 2,02 1,05 

Verktyg eller applikationer för att skapa, dela och redigera innehåll 

(t.ex. Slideshare, QR-koder, Vimeo, iMovie, Windows Movie Maker) 

1,86 1,04 

Nätbaserade hemuppgifter 1,83 1,07 

Bloggar (för kommunikation eller som informationsbank)  1,73 1,01 

Interaktiva skrivtavlor (t.ex. Smartboard) 1,68 1,31 

Virtuella lärplattformar (t.ex. Fronter, Google Classroom, Moodle) 1,58 1,08 

Nätbaserad bedömning (uppgifter eller prov som bedöms på nätet) 1,57 0,95 

Verktyg eller applikationer för dokumentation (t.ex. Blogger, Wikier) 1,5 0,9 

Bloggar (som elever driver själva) 1,34 0,68 

Nätkurser (distansundervisning via t.ex. Moodle, Fronter) 1,19 0,6 
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används mest. Standardavvikelsen, det vill säga spridningen runt medelvärdet är 

däremot stor för speciellt projektor (1,53) och stationära datorer (1,57). Nätkurser 

eller distansundervisning (1,19) samt bloggar som eleverna driver själva (1,34) är 

några av de IKT-verktyg som nyttjas minst. I skalan motsvarar siffran 1 

svarsalternativet aldrig. I låg utsträckning tillämpas också verktyg eller applikationer 

för dokumentation (1,5), nätbaserad bedömning eller distansundervisning (1,57) och 

virtuella lärplattformar (1,58). 

Respondenterna hade i enkäten möjligheten att ange övriga IKT-verktyg som de 

använder sig av i undervisningen. Av 161 lärare uppgav fem lärare att de använder 

sig av Pedanet
79

 och två lärare att de använder sig av Office 365
80

 i undervisningen. 

Både Pedanet och Office 365 är typer av virtuella lärplattformar. Dokumentkameran 

som nämndes av tre lärare fanns inte med som svarsalternativ. Övriga IKT-verktyg 

som uppräknades var Padlet
81

, Showbie
82

, Thinglink
83

 och Linkedin
84

. Dessa verktyg 

bygger på allt från kollaboration, interaktion, kommunikation, visualisering, 

animationer till respons.  

I tabell 10 tydliggörs lärarnas uppskattade IKT-användning i frekvens (f) och procent 

(%). Respondenterna fick på ett ungefär ange omfattningen av IKT-användningen.  

Tabell 10. IKT-användningens omfattning i procent (%) 

Omfattning i procent f % 

Mer än 75 % 12 7,5 

51–75 % 29 18 

25–50 % 36 22,4 

11–24 % 33 20,5 

6–10 % 28 17,4 

1–5 % 12 7,5 

Mindre än 1 % 4 2,5 

Skala: 1=Mer än 75 %, 2=51–75, 3=25–50 %, 4=11–24 %, 5=6–10 %, 6=1–5 % 

Typvärdet var 3, vilket motsvarar svarsalternativet som anger att IKT tillämpas 25–

50 procentandelar av undervisningen. Fyra lärare uppskattade att de tillämpar IKT 

                                                 
79

 Mer information om Pedanet: https://peda.net/ 
80

 Mer information om Office 365: http://www.microsoftstore.com/store/msusa/en_US/cat/Office-

365/categoryID.68021500 
81

 Mer information om Padlet: https://sv.padlet.com/ 
82

 Mer information om Showbie: https://www.showbie.com/ 
83

 Mer information om Thinglink: https://www.thinglink.com/ 
84

 Mer information om Linkedin: https://www.linkedin.com/uas/login 
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mindre än 1 procentandel av undervisningen och 12 lärare att de tillämpar IKT 

mellan 1–5 procentandelar av undervisningen.  

Uppskattad digital kompetens 

Den digitala kompetensen uppskattades på basen av 13 påståenden som graderades 

på en femgradig skala. För resultaten anges medelvärde och standardavvikelse (se 

tabell 11).  

Tabell 11. Lärarnas uppskattade digitala kompetens 

Påståenden m s 

Jag kan hantera ordbehandlingsprogram (t.ex. Microsoft Word). 4,54 0,71 

Jag kan kritiskt bedöma informationens värde på nätet. 4,2 0,88 

Jag har en förståelse för betydelsen av etiska principer samt  

informationens trovärdighet och tillförlitlighet. 

4,05 0,97 

Jag kan söka information i olika databaser. 3,94 1,05 

Jag kan tillämpa IKT för att söka fram, samla in och bearbeta 

information. 

3,91 1,1 

Jag kan dela information och kommunicera på nätet. 3,9 1,13 

Jag kan producera och redovisa information med hjälp av IKT. 3,65 1,19 

Jag kan hantera kalkylprogram (t.ex. Microsoft Excel). 3,25 1,31 

Jag vet hur man får tillgång till och kan använda olika nätbaserade 

tjänster. 

2,89 1,38 

Jag kan hantera potentiella informationsrisker på nätet. 2,89 1,28 

Jag kan tillämpa IKT för att lösa olika problem. 2,84 1,23 

Jag har tillräckligt med kunskaper i hur de olika IKT-verktygen 

fungerar. 

2,54 1,3 

Jag kan tillämpa IKT på ett kreativt och innovativt sätt. 2,41 1,23 
Skala: 1=håller inte alls med, 2=håller delvis inte med, 3=varken dålig eller god, 4=håller delvis med, 

5=håller helt med 

I genomsnitt var lärarna bäst på att hantera ordbehandlingsprogram (4,54) och på att 

kritiskt bedöma informationens värde på nätet (4,2). Däremot var den genomsnittliga 

avvikelsen större för det senare påståendet (0,88). Mindre bra upplevde lärarna att de 

kunde tillämpa IKT på ett kreativt och innovativt sätt (2,41) samt hantera de olika 

IKT-verktygen (2,54).   



113 

 

Respondenterna fick också som en sammanfattande fråga skatta förmågan att 

använda IKT i undervisningen. I figur 5 åskådliggörs respondenternas fördelning i de 

olika svarsalternativen i frekvens och procent.  

 
Figur 5. Lärarnas uppskattade förmåga att tillämpa IKT i undervisningen 

Av lärarna upplevde till och med 42,2 % att de hade god förmåga att tillämpa IKT i 

undervisningen. Däremot uppgav 29,2 % av lärarna att de hade en dålig förmåga att 

tillämpa IKT. 

 

Upplevt stöd 

Stödåtgärdernas tillgänglighet bedömdes på en femgradig skala. Respondenterna fick 

i frågan ta ställning till 10 olika påståenden. I tabell 12 redovisas respondenternas 

genomsnittliga fördelning och spridning.  
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Spridningen på de fem första uppmätta värdena är relativt stor (1,24–1,36), därav 

tillämpas även typvärdet
85

 (Mo) som sammanfattande mått.   

Tabell 12. Lärarnas upplevda stöd 

Påståenden m s Mo 

Jag har fått tillräckligt med stöd från andra kollegor för att kunna 

använda IKT i undervisningen. 

2,89 1,27 4 

Jag har fått tillräckligt med stöd från skolledningen för att kunna 

använda IKT i undervisningen. 

2,86 1,36 4 

Jag har fått tillräckligt med tekniskt stöd av skolan för att kunna 

använda IKT i undervisningen. 

2,8 1,33 4 

Jag har fått tillräckligt med pedagogiskt stöd av skolan för att kunna 

använda IKT i undervisningen. 

2,52 1,24 2 

Det finns ett tillräckligt utbud av fortbildningar inom IKT överlag. 2,52 1,28 2 

Jag har fått tillräckligt med stöd från mina ämnes-kollegor för att 

kunna använda IKT i undervisningen. 

2,50 1,31 1 

Jag har fått tillräckligt med stöd från skolans IKT-plan för att kunna 

använda IKT i undervisningen. 

2,48 1,19 2 

Jag har fått tillräckligt med stöd från fortbildningar för att kunna 

använda IKT i undervisningen. 

2,35 1,19 2 

Det finns ett tillräckligt utbud av fortbildningar inom IKT i huslig 

ekonomi. 

2,06 1,08 1 

Jag har fått tillräckligt med stöd från ämnesfortbildningarna för att 

kunna använda IKT i undervisningen. 

1,23 1,08 2 

Skala: 1=håller inte alls med, 2=håller delvis inte med, 3=varken eller, 4=håller delvis med, 5=håller 

helt med 

Resultaten visar relativt låga medeltal för alla stödformer. Stöd från andra kollegor 

(2,89) och stöd från skolledningen (2,86) har de högsta medelvärdena.  Dessa två 

stödåtgärder erhöll också de högsta typvärden (Mo=4). De högsta medelvärdena 

motsvarar svarsalternativet håller delvis inte med och varken eller. Enligt typvärdet 

håller även de flesta lärarna delvis med om att de fått tillräckligt med tekniskt stöd av 

skolan för att kunna använda IKT i undervisningen (Mo=4). Minst stöd upplevde 

lärarna att de hade fått från ämnesfortbildningar (1,23). Enligt typvärdet finns heller 

inte tillräckligt med utbud av fortbildingar inom IKT i huslig ekonomi (Mo=1). 

  

                                                 
85

 Typvärde anger det värde som förekommer mest (Fink, 2009, s. 80; Metsämuuronen, 2005, s. 325). 
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Lärarnas tillfrågades hur ofta de deltagit i fortbildningar inom IKT de senaste två 

åren. Lärarnas deltagande i fortbildningar inom IKT illustreras i figur 6. 

 

Figur 6. Lärarnas deltagande i fortbildningar 

Över en tredjedel (37,9) av lärarna har under de senaste två åren inte deltagit i någon 

fortbildning inom IKT
86

. Av 161 lärare hade 32 lärare (19,9 %) deltagit i 

fortbildningar inom IKT 2–3 gånger per år de senaste två åren.  

IKT-infrastruktur 

I tabell 13 presenteras medelvärdet, typvärdet och standardavvikelsen för lärarnas 

upplevda tillgänglighet till IKT-infrastruktur. Typvärdet för de uppmätta värdena 

rapporteras på grund av den ojämna spridningen av data. Totalt bestod frågan av åtta 

påståenden.  

Tabell 13. Lärarnas upplevda tillgång till IKT-infrastruktur 

Påståenden m s Mo  

Det finns god tillgång till projektorer. 3,93 1,43 5  

Det finns god tillgång till internet. 3,93 1,25 5  

Det finns god tillgång till trådlöst nätverk. 3,68 1,42 5  

Det finns god tillgång till datorer med internetanslutning. 3,47 1,55 5  

Det finns god tillgång till mobila enheter (t.ex. pekplattor). 2,75 1,61 1  

Det finns god tillgång till stationära datorer. 2,66 1,48 1  

Det finns god tillgång till bärbara datorer. 2,63 1,54 1  

Det finns god tillgång till interaktiva skrivtavlor. 2,08 1,5 1  
Skala: 1=håller inte alls med, 2=håller delvis inte med, 3=varken eller, 4=håller delvis med, 5=håller 

helt med. 

                                                 
86

 Här bör påpekas att svarsalternativet aldrig kan ha lett till att respondenterna missuppfattat frågan.  
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Gällande IKT-infrastrukturen finns enligt medelvärdet bäst tillgång till projektorer 

(m=3,93) och internet (m=3,93). Typvärdet pekar däremot på lite andra resultat där 

tillgång till datorer (Mo=5) med internetanslutning och trådlöst nätverk (Mo=5) 

också anses vara god. Sämst tillgång finns det till interaktiva skrivtavlor (m=2,08) 

och bärbara datorer (m=2,63). Enligt typvärdet finns också sämst tillgång till 

stationära datorer (Mo=1) och mobila enheter (Mo=1).  

Upplevd nytta med IKT 

Den upplevda nyttan med IKT bedömdes baserat på 29 olika påståenden. I 

påståendena beaktas den upplevda nyttan för både elev och lärare. Fem mätvariabler 

eliminerades från studien och i tabellen redovisas enbart för 24 påståenden
87

. I tabell 

14 presenteras lärarnas upplevda nytta med IKT. 

Tabell 14. Upplevd nytta med IKT 

Påståenden m s 

IKT underlättar kommunikationen mellan föräldrar och lärare. 4,3 0,84 

IKT underlättar mina administrativa uppgifter (t.ex. bedömning, 

listor). 

4,27 0,88 

IKT hjälper mig att tillämpa nya undervisningsmetoder och 

innovationer i undervisningen. 

4,11 0,87 

Integrering av IKT stärker elevens förståelse för teknikens möjligheter  

i arbetslivet. 

4,10 0,91 

Integrering av IKT främjar elevens förmåga att söka fram, samla in  

och bearbeta information. 

4,09 0,84 

Integrering av IKT främjar elevens förmåga att dela information och  

kommunicera på nätet. 

4,09 0,81 

IKT underlättar repeterande arbeten (t.ex. upprätthållande av olika 

listor). 

4,1 1 

Integrering av IKT främjar elevens förmåga att få tillgång till och 

använda olika nätbaserade tjänster. 

4,06 0,82 

Integrering av IKT stärker elevens förståelse för teknikens möjligheter  

i vardagen och hemma. 

4,02 0,97 

Integrering av IKT främjar utvecklingen av färdigheter som behövs för 

att producera och redovisa information. 

3,99 0,89 

Integrering av IKT främjar elevens utveckling av kunskaper i hur de 

olika IKT-verktygen fungerar. 

3,99 0,96 

                                                 
87

 Fem mätvariabler visade sig i en korrelationsanalys sakna linjära samband med ett flertal andra 

variabler. Dessa variabler lämpade sig heller inte för en faktoranalys och har därför eliminerats från 

studien. Läs mer om valet av att eliminera mätvariablerna i avsnitt 7.3. 
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IKT underlättar kommunikationen mellan elev och lärare. 3,99 0,99 

IKT underlättar bedömningsarbetet. 3,97 0,97 

Integrering av IKT främjar elevens förmåga att producera och 

framställa information. 

3,97 0,82 

Integrering av IKT främjar elevens förmåga att hantera olika  

datortillämpningar såsom kalkylprogram, databaser och 

ordbehandlingsprogram. 

3,96 0,95 

Integrering av IKT främjar elevens utveckling av kritisk 

informationshantering. 

3,59 1,01 

Integrering av IKT främjar elevens förståelse för betydelsen av etiska  

principer samt informationens trovärdighet och tillförlitlighet. 

3,52 0,94 

Integrering av IKT främjar utvecklingen av elevens 

problemlösningsförmåga. 

3,48 0,96 

Integrering av IKT främjar utvecklingen av elevens kreativitets- och 

innovationsförmåga. 

3,46 0,99 

Integrering av IKT främjar elevens förmåga att hantera potentiella 

risker på nätet. 

3,43 0,98 

Undervisningen utvärderas av eleven mer positivt när IKT integreras i 

undervisningen. 

3,32 1,06 

Integrering av IKT gör att eleverna blir mer engagerade i sitt lärande. 3,14 1,05 

Integrering av IKT i huslig ekonomi ökar elevens intresse för ämnet. 3,06 1,1 

Integrering av IKT främjar elevens samarbetsförmåga. 2,93 1,09 

Skala: 1=håller inte alls med, 2=håller delvis inte med, 3=varken eller, 4=håller delvis med, 5=håller 

helt med 

De högsta medelvärdena låg runt fyra (håller delvis med). Lärarna upplevde att IKT 

har störst nytta för att underlätta kommunikationen mellan föräldrar och lärare (4,3), 

underlätta administrativa uppgifter (4,27) och för att underlätta tillämpningen av nya 

undervisningsmetoder och innovationer (4,11).  

Lärarna upplevde att IKT har störst betydelse för eleven när det gäller att stärka 

elevens förståelse för teknikens möjligheter i vardagen och hemma (4,10) och främja 

elevens förmåga att söka fram, samla in och bearbeta information (4,09). Minst ansåg 

lärarna att integreringen av IKT främjar elevens samarbetsförmåga (2,93). 

Upplevd nytta med IKT som pedagogiskt verktyg i huslig ekonomi 

I enkäten kunde respondenterna bedöma nyttan med IKT för att eleven ska uppnå de 

kunskaper, färdigheter och attityder som finns uppställda i Glgu 2014. Dessa 

kunskaper och färdigheter baserar sig på det centrala innehållet i huslig ekonomi.  
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I tabell 15 redovisas medelvärdet och standardavvikelsen för de enskilda 

mätvariablerna.  

Tabell 15. Upplevd nytta med IKT i huslig ekonomi  

Påståenden m s 

För att eleverna ska lära sig använda medier och teknik som redskap 

i vardagen. 

4,18 0,82 

För att reflektera över matval och matvanor utifrån 

näringsrekommendationer. 

3,83 0,89 

För att fatta ansvarsfulla beslut och använda tillförlitlig information 

som grund för valen. 

3,76 0,97 

Att utgående från ekonomin reflektera över matval och matvanor. 3,76 0,81 

Att utgående från kännedom om matkedjan reflektera över matval 

och matvanor. 

3,75 0,85 

För att reflektera över matval och matvanor utifrån matsäkerhet. 3,7 0,9 

För att eleverna ska lära sig bedöma boende- och hushållsrelaterade 

tjänster. 

3,69 0,98 

För att utveckla kostnadsmedvetenhet i vardagen. 3,69 0,89 

För att planera måltider. 3,68 0,96 

Att utgående från livsmedelskännedom reflektera över matval och 

matvanor. 

3,67 0,9 

För att utveckla miljömedvetenhet i vardagen. 3,67 0,85 

Att reflektera över matval och matvanor utgående från etiska 

aspekter. 

3,66 0,88 

För att lösa problem gällande hushållens ekonomi. 3,58 0,95 

För att utveckla färdigheter som behövs i ett hushåll och i vardagen. 3,22 1,07 

För att lära sig handla enligt goda seder.  2,55 1,15 

För utveckling av baknings- och matlagningsfärdigheterna. 2,5 1,2 

Skala: 1=inte alls viktigt, 2=inte särskilt viktigt, 3=varken eller, 4=ganska viktigt, 5=mycket viktigt. 

Påståenden ”För utveckling av baknings- och matlagningsfärdigheterna” (2,5) och 

”För att lära sig handla enligt goda seder” (2,55) uppmätte de lägsta medelvärdena, 

varav den senare hade mindre spridning (1,15). Svarsalternativet 2 står enligt skalan 

för inte särskilt viktigt och 3 för varken eller.  

De påståenden som fick de högsta medelvärdena var ”För att eleverna ska lära sig 

använda medier och teknik som redskap i vardagen” (4,18) och ”För att reflektera 

över matval och matvanor utifrån näringsrekommendationer” (3,83). 

Svarsalternativet 4 motsvarar ganska viktigt.  
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7.3 Analys av samband 

I studien har sju hypoteser formulerats med syftet att utvärdera faktorer som kan 

inverka på lärarnas användning av IKT i undervisningen i huslig ekonomi. För att 

pröva de sju hypoteserna som finns representerade i hypotesmodellen används tre 

olika regressionsanalyser som presenteras närmare senare i avsnittet. Genomförande 

av en regressionsanalys förutsätter analysarbete i följande tre faser (se tabell 16).  

Tabell 16. Analysarbetets tre faser 

Faser Test 

Fas 1 Analys av validitet och reliabilitet: 

Alfakoefficient Cronbach’s alpha (α) 

Korrelationskoefficient Spearman’s rho 

Faktoranalys 

Fas 2 Skapande och kontroll av 

summavariabler:  

Deskriptiv statistik (skevhet, toppighet) 

Reliabilitetsanalys (Cronbach’s alpha) 

Korrelationsanalys (Spearman’s rho) 

Fas 3 Regressionsanalys 

 

Test för reabilitet (Cronbach’s alpha) 

Reabilitet för de ingående variablerna mäts med alfakoefficienten Cronbach’s alpha 

(α). Cronbach’s alpha beräknas för att se om korrelationerna mellan de enskilda 

mätvariablerna inom samma faktor är tillräckligt starka. I tabell 17 sammanfattas de 

uppmätta alfa-värdena. Cronbach’s alpha (α) uppmättes till värden mellan 0,86 och 

0,9. 

Tabell 17. Reliabilitetstest, Cronbach’s alpha 

Faktorer Antal mätvariabler Cronbach’s alpha (α) 

IKT-användning  23 0,86  

Uppskattad digital kompetens 12 0,9  

Upplevt stöd 

 

10 0,9 

IKT-infrastruktur 

 

8 0.82 

Upplevd nytta 29 0,89 

Chronbach’s alpha rekommenderas vara >0,6  
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Alfa-värdena pekar på att mätvariablernas inbördes korrelationer är tillräckligt 

starka. Värdena säger däremot inget om hur stor del av den totala variansen som kan 

förklaras med mätvariabeln. 

Korrelationsanalys (Spearman’s rho) 

En faktoranalys förutsätter att variablerna sinsemellan har ett linjärt samband. Detta 

kan garanteras med hjälp av en korrelationsanalys med Spearman’s rho. 

Korrelationsmatriserna redovisas inte på grund av utrymmesbrist. En 

sammanfattning av korrelationsanalyserna åskådliggörs i tabell 18.  

 

Tabell 18. Korrelationsanalys av mätvariablerna, Spearman’s rho 

Faktorer Spearman’s rho för linjära 

samband 

Uppskattad digital kompetens  

(13 mätvariabler) 

0,23–0,77 

Upplevt stöd  

(10 mätvariabler) 

0,27–0,73  

 

IKT-infrastruktur  

(8 mätvariabler) 

0,20–0,57 

 

Upplevd nytta  

(29 mätvariabler) 

0,23–0,74 

Rekommendationer för korrelationsvärdet inför faktoranalys: 0,3–0,8. I denna studie godtas 

korrelationsvärden från 0,2–0,8. 

Signifikansnivå: p=<0,01  

Spearman’s rho: 0=olinjära samband, <0,2=obetydliga samband, 0,2–0,4=svaga samband, 0,4–

0,7=moderata samband, 0,7–0,9=starka samband, 0.9–1=mycket starka samband 

Resultaten från korrelationsanalysen visar att majoriteten av mätvariablerna 

korrelerar med andra variabler. Det fanns också variabler som saknade kopplingar till 

andra variabler. För linjära samband uppmättes korrelationsvärden mellan 0,23 och 

0,77. Det visade sig också att det fanns variabler som korrelerar starkare med vissa 

variabler och svagare med andra. Trots att resultaten pekar på att det finns olinjära 

samband utesluts ännu inga mätvariabler på basen av detta test. Resultaten från en 

faktoranalys kan ge en djupare förståelse för mätvariabler som inte lämpar sig för att 

beskriva en faktor.  

 

 

 

 



121 

 

Faktoranalys 

I tabell 19 åskådliggörs en sammanfattning av variansmåtten genomförda med 

faktoranalys. Utifrån de olika testen och måtten bedöms valet av antal faktorer och 

mätvariabler som ska mäta eller förklara fenomenet ifråga.  

Tabell 19. Sammanfattning av resultaten från faktoranalysen 

Faktorer Kommunaliteter Antal faktorer 

enligt egenvärde 

Faktorladdningar 

Uppskattad digital 

kompetens 

0,25–0,61 2 0,5–0,79 

Upplevt stöd 0,29–0,73 2 0,54–0,85 

IKT-infrastruktur 0,21–0,65 2 0,46–0,81 

Upplevd nytta  0,24–0,59 4 0,47–0,77 

För upplevd nytta har fem mätvariabler eliminerats. 

Kommunalitet >0,4 är önskvärt 

Egenvärdet anger antalet användbara faktorer för att förklara fenomenet i fråga. 

Faktorladdning >0,4 rekommenderas 

KMO är det förberedande testet som tillämpas för att avgöra om en faktoranalys kan 

genomföras med de inkluderade mätvariablerna. Alla mätvariabler överskred det 

kritiska KMO-värdet 0,5.  

Upplevd nytta bestod till en början av 29 mätvariabler. De fem mätvariabler som 

enligt korrelationsanalysen inte korrelerat med många andra variabler, visade heller 

inte passa in i faktoranalysen. För mätvariablerna mättes god reliabilitet (Cronbach’s 

alpha 0,7), medan validiteten enligt faktoranalysen kan konstateras vara låg. För 

variablerna uppmättes låga kommunaliteter (0,02–0,2) och faktorladdningar (0,05–

0,33). En två eller tre faktors modell har heller inte visat sig ge en bättre bild av 

fenomenet upplevd nytta. På basis av värdena har dessa mätvariabler uteslutits från 

studien. Mätvariablerna utgör följande påståenden i enkäten: IKT skapar mer jobb 

för mig som lärare, IKT leder till att eleven utvecklar sämre skrivkunskaper, IKT 

leder till sämre direktkontakt mellan lärare och elev, IKT hindrar eleven från att lära 

sig och IKT kräver för mycket tid.  

Gällande valet av antal faktorer, finns enligt uppmätta egenvärden möjligheter att 

behålla en faktor till tre faktorer för att åstadkomma en mer framträdande bild av de 

olika fenomenen. För uppskattad digital kompetens, upplevd nytta och IKT-

infrastruktur tillämpas trots allt enbart en faktor. För dessa två fenomen finns inga 

skäl att använda sig av två faktorer för att få en mer fullständig bild av fenomenet. 
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Brister gällande sammansättningen av mätvariabler på basis av faktoranalysen 

diskuteras i metoddiskussionen. 

För upplevt stöd anses däremot en två faktors modell täcka in fler aspekter av 

fenomenet. Upplevt stöd
88

 förklaras med två faktorer som namngetts upplevt stöd 

från fortbildingar och upplevt stöd från skola och kollegor. Genom en två faktors 

modell erhålls högre kommunaliteter (0,4–0,79) och faktorladdningar (0,69–0,89).  

Summavariabler 

De mätvariabler som enligt faktoranalysen bildar en faktor grupperas ihop till fem 

summavariabler. Även den beroende variabeln IKT-användning förutsätter en 

summavariabel för vidare analys. Reliabiliteten bedöms på nytt med hjälp av 

Cronbach’s alpha.  Cronbach’s alpha uppmättes till 0,9 för uppskattad digital 

kompetens, 0,95 för upplevd nytta, 0,86 för upplevt stöd från fortbildningar, 0,89 för 

upplevt stöd från skola och kollegor och 0,82 för IKT-infrastruktur.  

För summavariablerna har värden för skevhet och toppighet tagits fram för att kunna 

avgöra datamaterialets normalfördelning. Summavariabeln IKT-användning, som 

även utgör den beroende variabeln i regressionsanalysen, visade sig vara 

normalfördelad (skevhet 0,39, toppighet -0,17). Upplevd nytta är den enda 

summavariabeln som inte är normalfördelad (skevhet -0,76, toppighet 2,09). Baserat 

på detta testas summavariablernas samvariation med hjälp av Spearman’s rho. I 

tabell 20 ges en översikt över summavariablernas
89

 inbördes korrelationer.  

Tabell 20. Summavariablernas inbördes korrelationer 

Summavariabler S1 S2 S3 S4 S5 

S1. Uppskattad digital 

kompetens 

- ,493** ,599** ,326** ,363** 

S2. Stöd från fortbildningar ,493** - ,676** ,409** ,188* 

S3. Stöd från skola och kollegor ,599** ,676** - ,503** ,292** 

S4. IKT-infrastruktur ,326** ,503** ,409** - ,131 

S.5 Upplevd nytta ,363** ,188* ,292** ,131 - 
* p =<0,05, med 95 % säkerhet finns ett samband 

**p=<0,01 med 99 % säkerhet finns ett samband  

Spearman’s rho: 0=olinjära samband, <0,2=obetydliga samband, 0,2–0,4=svaga samband, 0,4–

0,7=moderata samband, 0,7–0,9=starka samband, 0.9–1=mycket starka samband 

                                                 

 

89
 Summavariablerna förkortas med S1, S2, S3, S4 och S5 i tabellen. 
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Korrelationerna mellan de oberoende summavariablerna är till största delen statistiskt 

signifikanta (p=.<0,01). Sambandet mellan upplevd nytta och IKT-infrastruktur 

(0,131) och upplevd nytta och stöd från fortbildningar (0,188*, p =.<0,05) är 

undantaget. Korrelationerna varierade främst från svaga (0,2–0,4) till moderata (0,4–

0,7) samband.  

 

Regressionsanalys 

Sambandet mellan de oberoende variablerna och de beroende variablerna i 

hypotesmodellen (se figur 7) kartläggs med hjälp av en regressionsanalys. Modellen 

har i viss mån modifierats på basen av resultaten från faktoranalysen.  

Enligt modellen nedan testas tre olika samband.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett första steg i regressionsanalysen är däremot att kontrollera regressionerna för 

heteroskedasticitet och multikollinearitet. Syftet är identifiera avvikande värden som 

inverkar på resultaten samt problem med för högt korrelerade variabler.  

Regressionsdiagnostik 

För att upptäcka problem med heteroskedasticitet och avvikande värden tillämpas P-

P plot och Cook’s distance. I figur 8 illustreras en normal P-P plot för sambandet 

mellan de oberoende variablerna uppskattad digital kompetens, upplevt stöd från 

fortbildningar, upplevt stöd från skola och kollegor och IKT-infrastruktur och den 

beroende variabeln upplevd nytta.  

 

Uppskattad digital 

kompetens 

Upplevt stöd från 

fortbildningar 

IKT-infrastruktur 

Upplevd nytta 

 

IKT-

användning 

Regression 1 Regression 2 

Regression 3 

Upplevt stöd från 

skola och kollegor 

Figur 7. Modifierad hypotesmodell 
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Figuren visar om det finns värden som avviker från en normalfördelad linje. 

 

 Figur 8. Normal P-P plot för regression 1 

 

Enligt diagrammet finns det en del observationer som avviker från massan. Stora 

avvikelser upptäcks med Cook’s distance. För alla regressioner fanns enligt Cook’s 

distance inga inflytande fall som måste elimineras från datamaterialet. Värden för 

Cook’s distance varierade mellan 0,00–0,53.  

För att upptäcka problem med multikollinearitet tillämpas korrelationsanalys och 

VIF-faktorer. Tidigare korrelationsanalyser (se tabell 18) har redan visat att det inte 

finns oberoende variabler som är sinsemellan för högt
90

 korrelerade. För variablerna 

uppmättes VIF-faktorerna till värden mellan 1–2,6.  

Resultat från regressionsanalys 

I tabell 21 redovisas resultaten från regressionsanalysen. I tabellen anges värden för 

de oberoende variablernas standardiserade betakoefficienter (β). I den första 

regressionen testades sambandet mellan upplevd nytta och de oberoende variablerna 

uppskattad digital kompetens, upplevt stöd från fortbildningar, upplevt stöd från 

skola och kollegor och IKT-infrastruktur.  

 

                                                 
90

 Redan vid korrelationsvärden mellan 0,7–0,8 finns orsak att testa för multikollinearitet (Djurfeldt, 

2011, s. 113). 
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Upplevd nytta fungerar här som den beroende variabeln.  

Tabell 21. Resultat från regressionsanalysen 

Oberoende variabler Upplevd nytta  

(beroende variabel) 

IKT-användning  

(beroende variabel) 

 βᵃ β 

Uppskattad digital 

kompetens 

0,29** 0,5** 

Upplevt stöd från 

fortbildningar 

-0,04  0,08 

Upplevt stöd från skola 

och kollegor 

0,2 -0,02 

IKT-infrastruktur -0,09 0,2** 

Upplevd nytta - 0,36** 
**p=<0,01 med 99 % säkerhet finns ett samband  

ᵃ β anger det inflytande faktorn har på den beroende variabeln 

 

Alla modeller som testades i regressionsanalysen visade sig vara signifikanta 

(p=0,000). I regression 1 förklarade de oberoende variablerna enligt 

förklaringsgraden R square 15 % av variationen i upplevd nytta. Uppskattad digital 

kompetens var den enda variabeln som har en statistisk signifikant inverkan (β=0,29) 

på lärarnas upplevda nytta med IKT. När uppskattad digital kompetens ökar med en 

standardavvikelse, ökar lärarnas upplevda nytta med IKT med 0,29 

standardavvikelser.  

I praktiken betyder resultaten från regression 1 att ju högre grad av digital kompetens 

lärarna har desto större nytta upplever de att IKT har. Upplevt stöd från skola och 

kollegor visade sig vara i närheten av p-värdet 0,05 (p=0,09), men har trots allt ingen 

statistisk signifikant inverkan på upplevd nytta. 

I den andra regressionen fungerar upplevd nytta som den oberoende variabeln och 

omfattningen på lärarnas IKT-användning som den beroende variabeln. Enligt R 

square förklarar upplevd nytta 13 % av variationen i lärarnas IKT-användning. När 

upplevd nytta ökar med en standardavvikelse, ökar IKT-användningen med 0,36 

standardavvikelser. Ju högre grad av upplevd nytta, desto mer använder lärarna IKT i 

undervisningen.  

I den tredje regressionen kartläggs samband mellan de oberoende variablerna 

uppskattad digital kompetens, upplevt stöd från fortbildningar, upplevt stöd från 
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skola och kollegor, IKT-infrastruktur och den faktiska IKT-användningen. 

Variablerna visade sig förklara 41 % av variationen i lärarnas IKT-användning. Både 

uppskattad digital (β=0,5) kompetens och IKT-infrastruktur (β=0,22) visade sig ha 

ett positivt signifikant samband med IKT-användningen.   

Sammanfattning av regressionsanalysen 

Utifrån resultaten från regressionsanalysen godtas och förkastas hypoteser. I tabell 22 

presenteras vilka hypoteser som godtas och förkastas. Med tanke på att upplevt stöd 

fördelades till två faktorer har antalet hypoteser ökat från sju till nio.  
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Tabell 22. Godkännande och förkastande av hypoteser 

Hypoteser Oberoende variabel Signifikant Hypotes 

som godtas 

1. Ämneslärarnas uppskattade digitala kompetens inverkar på 

lärarnas upplevda nytta med IKT. 

Uppskattad digital 

kompetens 

Ja H1 

2. Ämneslärarnas uppskattade digitala kompetens inverkar på 

lärarnas IKT-användning. 

Uppskattad digital 

kompetens 

Ja H2 

3. Upplevt stöd från fortbildningar inverkar på lärarnas upplevda 

nytta med IKT. 

Upplevt stöd från 

fortbildningar 

Nej H0 

4. Upplevt stöd från fortbildningar inverkar på lärarnas IKT-

användning. 

Upplevt stöd från 

fortbildningar 

Nej H0 

5. Upplevt stöd från skola och kollegor inverkar på lärarnas 

upplevda nytta med IKT. 

Upplevt stöd från skola 

och kollegor 

Nej H0 

6. Upplevt stöd från skola och kollegor inverkar på lärarnas IKT-

användning. 

Upplevt stöd från skola 

och kollegor 

 

Nej H0 

7. Tillgänglighet till IKT-infrastruktur inverkar på ämneslärarnas 

upplevda nytta med IKT. 

Tillgänglighet till IKT-

infrastruktur 

Nej H0 

8. Tillgänglighet till IKT-infrastruktur inverkar på lärarnas IKT-

användning. 

 

Tillgänglighet till IKT-

infrastruktur 

Ja H8 

9.  Ämneslärarnas upplevda nytta med IKT inverkar på lärarnas 

IKT-användning. 

Ämneslärarnas upplevda 

nytta 

Ja H9 
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För hypotes 3, 4, 5, 6 och 7 godtas nollhypotesen, vilket betyder att det inte finns 

något samband mellan den oberoende och beroende variabeln i hypotesen. För övriga 

hypoteser förkastas nollhypotesen och ett signifikant samband kan påvisas mellan 

variablerna. I figur 9 illustreras modellen som skapats på basis av signifikanta 

resultat från regressionsanalysen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det bör påpekas att alla faktorer som kan inverka på lärarnas IKT-användning inte 

figurerar i modellen. I resultatdiskussionen förs en vidare diskussion kring denna 

modell.  

7.4 Sammanfattning av resultaten 

Gällande lärarnas IKT-användning var projektorer samt text, bilder och material som 

hämtas från olika webbsidor de IKT-verktyg som används mest i undervisningen i 

huslig ekonomi. Bland enbart digitala verktyg var projektor, mobil- eller 

smarttelefoner och stationära datorer de mest använda. Minst används IKT-verktyg i 

form av distansundervisning och bloggar drivna av elever.  Av lärarna upplevde 42,2 

% att de hade god förmåga och 29,2 % att de hade dålig förmåga att använda IKT i 

undervisningen. Bäst ansåg lärarna kunna använda olika ordbehandlingsprogram, 

medan de ansåg att de var sämst på att tillämpa IKT på ett kreativt och innovativt 

sätt.   

Uppskattad digital 

kompetens  

IKT-infrastruktur 

Upplevd nytta 

IKT-användning 

Regression 1 Regression 2 

Regression 3 

Figur 9. Faktorer som inverkar på lärarnas IKT-användning i huslig ekonomi 
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Lågt deltagande i fortbildningar inom IKT verkar vara ett faktum då över en tredjedel 

(37,9 %) av lärarna rapporterat att de inte deltagit i IKT-fortbildning de senaste två 

åren. Enligt resultaten finns ett bristfälligt utbud på ämnesfortbilningar inom IKT i 

huslig ekonomi. Stöd från dylika fortbildningar bedömdes vara otillräckligt.  

När det gäller IKT-infrastrukturen finns enligt medelvärdet bäst tillgång till 

projektorer och internet. Sämst tillgång finns det till interaktiva skrivtavlor och 

bärbara datorer.  Det bör påpekas att spridningen runt medelvärdet är stor. 

Lärarna fick i enkäten bedöma nyttan med IKT både ur elevens och lärarens 

synvinkel. Integrering av IKT bedömdes enligt medelvärdet ha störst nytta för 

lärarnas arbete. Däremot verkar en integrering av IKT ha minst nytta för att främja 

elevens samarbetsförmåga. Lärarna kunde också bedöma nyttan med IKT som 

pedagogiskt verktyg i huslig ekonomi för att uppnå de kunskaper, attityder och 

färdigheter som finns representerade inom det centrala innehållet i huslig ekonomi. 

Enligt lärarna hade IKT minst nytta för utveckling av baknings- och 

matlagningsfärdigheterna och för att eleven ska kunna handla enligt goda seder. IKT 

uppskattades som viktigast för att eleverna ska lära sig använda medier och teknik 

som redskap i vardagen.  

Den deskriptiva statistiken följs av det egentliga analysarbetet. Analys av de faktorer 

som inverkar på lärarnas IKT-användning fortgår i tre faser. Den första fasen bygger 

på reliabilitets- och validitetsanalyser. Baserat på den första fasen elimineras några 

otillförlitliga mätvariabler och faktorn upplevt stöd delas in i två skilda faktorer, 

upplevt stöd från fortbildningar och upplevt stöd från skola och kollegor.  I fas två 

bildas summavariabler och även de testas för reliabilitet. I fas tre följer en 

regressionsdiagnostik som ett förberedande steg för regressionsanalysen, för att 

upptäcka ytterligare problem med regressionerna.  

Resultaten från själva regressionsanalysen visar att lärarnas uppskattade digitala 

kompetens inverkar signifikant på lärarnas upplevda nytta med IKT. Däremot hade 

varken lärarnas tillgång till IKT-infrastruktur eller upplevt stöd från fortbildningar 

eller upplevt stöd från skola och kollegor någon signifikant inverkan på lärarnas 

upplevda nytta. Lärarnas upplevda nytta med IKT, som i sin tur påverkas av lärarnas 

uppskattade digitala kompetens, har ett signifikant samband med lärarnas faktiska 



130 

 

IKT-användning.  Lärarnas uppskattade digitala kompetens och tillgång till IKT-

infrastruktur har också ett signifikant direkt samband med lärarnas IKT-användning.  
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8 Sammanfattande diskussion 

I kapitel åtta förs en sammanfattande diskussion av studiens resultat och metodval. 

Kapitlet delas in i resultatdiskussion, metoddiskussion, slutsatser och förslag på 

fortsatt forskning. I resultatdiskussionen diskuteras resultaten i relation till studiens 

problem, syfte, forskningsfrågor, hypoteser, teori och tidigare forskning. I 

metoddiskussionen förs en diskussion kring studiens validitet, reliabilitet, 

generaliserbarhet och etiska aspekter.  Diskussionens avslutas med slutsatser och 

förslag på fortsatt forskning.  

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan lärarnas uppskattade digitala 

kompetens, upplevt stöd, IKT-infrastruktur, upplevd nytta och lärarnas IKT-

användning. I huvudsak bygger studien på hypotesprövande, men har också en 

deskriptiv ambition att beskriva samtliga faktorer som undersökts och som ingår i 

hypotesprövningen.  

Med detta som bakgrund väljs följande struktur och rubriker för resultatdiskussionen: 

1. Lärarnas IKT-användning, 2. Lärarnas uppskattade digitala kompetens, 3. 

Lärarnas upplevda stöd, 4. Lärarnas tillgång till IKT-infrastruktur, 5. Lärarnas 

upplevda nytta med IKT, 6. Lärarnas upplevda nytta med IKT som pedagogiskt 

verktyg i undervisningen i huslig ekonomi, 7. Faktorer som inverkar på lärarnas IKT-

användning. Först följer en diskussion kring lärarnas IKT-användning och kring de 

faktorer som ingår i hypotesuppställningar. En diskussion förs även kring faktorn 

upplevd nytta med IKT för elevens utveckling av de kunskaper, färdigheter och 

attityder i anslutning till det centrala innehållet i huslig ekonomi. 

Resultatdiskussionen avslutas med en diskussion kring resultaten från 

hypotesprövningen.  

Lärarnas IKT-användning 

IKT är numera ett naturligt inslag i de flesta människors vardag. Trots detta framgår 

det i nationella studier att den finländska grundskolan inte hänger med i samhällets 

utveckling och digitalisering (Jordman, m.fl., 2015, s. 82). Att lärare i den 

grundläggande utbildningen inte hänger med i utvecklingen när det gäller IKT-

användningen, framgår även i en kartläggning utförd av Hietikko, m.fl. (2016). 
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Liknande resultat framgick också i denna studie. När lärarna uppskattade under hur 

stor del av undervisningen de tillämpar IKT i procent, var en IKT-tillämpning på 25–

50 % (n=36) av undervisningen det vanligaste svaret bland lärarna, följt av 11–24 % 

(n=33) av undervisningen. Avsaknaden av referensvärden gör det ändå svårt att på 

basen av denna fråga uppskatta IKT-användningens omfattning.  

I den andra frågan skulle lärarna uppskatta hur ofta de använder sig av olika IKT-

verktyg i undervisningen. De flesta IKT-verktyg uppmätte ett medelvärde som 

motsvarade ibland och sällan. Resultaten pekar på att IKT inte används i någon stor 

skala bland ämneslärarna i huslig ekonomi. 

Användning av IKT-verktyg 

Projektor samt bilder, text och material som hämtas från olika webbsidor (till 

exempel Arktiset aromit och Martha) utgör enligt medelvärdet de IKT-verktyg som 

används mest bland ämneslärarna i huslig ekonomi. Resultaten överensstämmer med 

en tidigare utredning utförd av Kopiosto (2015, s. 3) där det framgick att lärarna ofta 

använder sig av avgiftsfria bilder, text och filmklipp i undervisningen. 

Bland digitala verktyg använder lärarna mobiltelefoner, smarttelefoner och stationära 

datorer i störst utsträckning i undervisningen i huslig ekonomi. Dessa fynd stämmer 

inte helt överens med tidigare internationella OECD-studier (2015a, s. 67) som visar 

att stationära datorer och bärbara datorer är de digitala verktyg som används mest i 

undervisningen, medan mobila enheter används mindre frekvent.  Däremot stöds 

resultaten av nationella studier där det framgår att projektorn och dokumentkameran 

är de näst mest använda verktygen bland lärare, medan stationära och bärbara datorer 

är de mest använda digitala verktygen. (Hietikko, m.fl., 2016, s. 23; Sairanen, m.fl., 

2014, s. 10–11). I en öppen fråga där lärarna kunde redovisa för övriga IKT-verktyg, 

framkommer det att tre lärare använder sig av dokumentkamera i undervisningen.  

Mobil- och smarttelefoner uppmätte också ett av de högsta medelvärdena. Mobila 

enheter används enligt tidigare studier inte i någon stor skala i de finländska 

skolorna. Dess användning håller däremot på att bli vanligare. (Jalava, m.fl., 2014, s. 

10; Sairanen, Vuorinen & Viteli, 2014, s. 18.) Det bör påpekas att medelvärdet 

motsvarar svarsalternativet ibland och kan därför inte tolkas som att lärarna i huslig 

ekonomi använder smart- och mobiltefoner i hög utsträckning.  
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Distansundervisning och bloggar som eleverna driver själva tillhör de IKT-verktyg 

som lärarna använder minst i undervisningen i huslig ekonomi. Medelvärdet 

motsvarar svarsalternativet aldrig. I låg utsträckning tillämpas också nätbaserad 

bedömning, virtuella lärplattformar, bloggar och olika verktyg eller applikationer för 

att dokumentera, skapa, dela och redigera innehåll. Uppmätta värden för samtliga 

IKT-verktyg motsvarar svarsalternativen aldrig och sällan. Sociala medier och 

digitala spel används också sällan i undervisningen i huslig ekonomi. 

Brist på skolning anses enligt Hietikko, m.fl. (2016, s. 18, 23) vara orsaken till varför 

så få lärare använder sig av virtuella lärplattformar i undervisningen. Lärarna är i 

behov av att lära sig både den tekniska och pedagogiska tillämpningen av virtuella 

lärplattformar. Flera av de IKT-verktyg som uppmätte låga medelvärden kan 

kategoriseras som nätbaserade läromedel. Enligt Ilomäki (2013, s. 7) används 

nätbaserade läromedel fortfarande bristfälligt i de finländska grundskolorna. Sociala 

medier används inte i någon stor skala i de finländska skolorna 

(Utbildningsstyrelsen, 2011, s. 9). Digitala spel har heller ingen självklar plats i 

undervisningen (EU-kommissionen, 2013, s. 85; Heath, 2014, s. 85). 

Huslig ekonomi och digitaliseringen 

De låga medelvärdena och lärarnas procentuella uppskattning gällande tillämpningen 

av IKT tyder på att IKT inte utgör någon stor del av undervisningen i huslig 

ekonomi. Detta kan tolkas som att läroämnet huslig ekonomi inte i tillräcklig grad 

anpassat sig till digitaliseringen och samhällets utveckling. Det kan spekuleras ifall 

IKT:s låga användningsgrad riskerar att eleverna inte uppnår det allmänna uppdraget 

i huslig ekonomi ”att utveckla kunskaper, färdigheter, attityder och beredskap som 

behövs för att hantera vardagen i ett hem och för en hållbar livsstil som stödjer 

välbefinnandet” (Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 438). Liknande uppdrag för 

läroämnet huslig ekonomi ses i Glgu 2004 (Utbildningsstyrelsen, 2004, s. 250), det 

vill säga ”att utveckla praktiska arbetsfärdigheter, samarbetsförmåga och 

kunskapssökning som behövs för att klara sig i det dagliga livet och att tillämpa 

färdigheterna i vardagen”. Jämfört med Glgu 2004 har den nya nationella läroplanen 

Glgu 2014 satt en allt större tyngdpunkt på IKT och kompetensen digital kompetens 

(Utbildningsstyrelsen, 2004; Utbildningsstyrelsen, 2014a). Det är lärarens uppgift att 

se till att eleven har förutsättningarna att utveckla de färdigheter, kompetenser och 

kunskaper som krävs för att kunna delta aktivt i samhället. Ett aktivt deltagande i 
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samhället, hushållet och familjen betonas speciellt i huslig ekonomi, varför det också 

är viktigt att eleverna lär sig hantera IKT som en förutsättning för att uppnå målen i 

huslig ekonomi. (Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 20, 438.) Även enligt den 

humanekologiska teorin framgår IKT inom den närmsta cirkeln intill hushållet, inom 

människans byggda miljö. För ett fungerande hushåll och för att kunna fatta 

medvetna val i vardagen förutsätts att hushållet har en ömsesidig relation till de 

omgivande miljöerna. (Grönqvist & Hjälmeskog, 2009, s. 4, 8–11; Turkki, 1995, s. 

11–12.) 

Lärarnas uppskattade digitala kompetens 

Digital kompetens utgör en av de åtta nyckelkompetenserna som EU år 2006 (2007, 

s. 3, 7) fastställt för livslångt lärande. I Glgu 2014 (Utbildningsstyrelsen 2014a, s. 

20–24) framgår den digitala kompetensen som ett kompetensområde inom den 

mångsidiga kompetensen, som i sin tur ska anknytas till alla läroämnen. För att 

kunna främja elevens utveckling av digital kompetens samt de andra kompetenserna 

som fungerar överlappande med digital komptetens, förutsätts det att lärarna 

tillämpar IKT i undervisningen. Lärarens digitala kompetens är däremot en faktor 

som visat sig inverka på lärarnas faktiska IKT-användning (Badia, m.fl., 2014; 

Bingimlas, 2009, s. 235). Detta innebär att lärarna behöver själv uppnå en god digital 

kompetens före hen kan tillämpa IKT i undervisningen.  

I denna studie fick lärarna uppskatta sin digitala kompetens utifrån två skilda frågor. 

I den ena frågan fick lärarna i sin enklaste form bedöma sin digitala kompetens 

baserad på sin egen uppfattning om digital kompetens. Över en tredjedel av lärarna 

(47,9%) bedömde sin digitala kompetens som god. Innebörden av begreppet digital 

kompetens är långt ifrån självklar och definitionerna skiljer sig mycket åt. Medan 

definitionen av digital kompetens i Glgu 2014 (Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 23) 

betonar till stor del hanteringen av de digitala verktygen är EU-kommissionens 

definition mer komplex och utförlig. Enligt EU-kommissionens definition bygger 

digital kompetens på en blandning av kunskaper, färdigheter och attityder (EU-

kommissionen, 2007, s. 3, 7).  

Respondenterna fick i den andra frågan uppskatta sin digitala kompetens utifrån EU-

kommissionens definition av digital kompetens. Lärarna uppskattade vara bäst på att 

hantera olika ordbehandlingsprogram som till exempel Microsoft Word. Sämre var 
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de på att tillämpa IKT på ett innovativt och kreativt sätt. I tidigare kartläggningar 

(Hietikko, m.fl., 2016, s. 13) av lärarnas IKT-användning framkommer det också att 

lärare på alla stadier bäst klarar av att hantera olika basprogram, men har istället 

problem med att tillämpa IKT i den pedagogiska verksamheten.  

Lärarnas kunskaper i hur de olika IKT-verktygen fungerar uppmätte i studien det 

näst lägsta medelvärdet. Resultaten stöds inte av en tidigare nationell studie 

(Hietikko, m.fl., 2016) där det framkommer att lärarna i Finland är bra på att hantera 

grundläggande digitala verktyg. Det motstridiga resultatet kan ha att göra med att 

ämneslärarna i huslig ekonomi även bedömde tillgången till vanliga digitala verktyg 

som dålig. IKT-infrastrukturen diskutereras vidare senare i avsnittet.  

Upplevt stöd 

Enligt uppmätta lägesmått (medelvärde, typvärde) upplever lärarna stor brist på både 

tekniskt och pedagogiskt stöd.  Lärarnas behov av IKT-stöd framgår i såväl 

internationella som nationella studier (Bingimlas, 2009; Inan & Lowther, 2010; 

Hietikko, m.fl., 2016) Tidigare studier (Hietikko, m.fl., 2016, s. 40–41) visar att 

lärarna behöver stöd både på lokalnivå och ur ett långtidsperspektiv för att kunna 

tillämpa IKT på ett pedagogiskt ändamålsenligt sätt. 

Resultaten från studien visar att över en tredjedel av lärarna inte deltagit i någon 

fortbildning inom IKT de senaste två åren. Lärarna upplever dessutom bristande stöd 

från ämnesfortbildningar. De uppger också att det finns ett otillräckligt utbud av 

ämnesfortbildningar inom IKT i huslig ekonomi. Vikten av att erbjuda lärarna 

ämnesrelaterade fortbildningar framgår bland annat i en EU-studie (EU-

kommissionen, 2013). Även i en nationell kartläggning framgår att majoriteten av 

grundskollärare upplevt att de fortbildningar inom IKT som de deltagit i varit 

otillräckliga (Hietikko, m.fl., 2016, s. 17). Det konstateras i samma studie finnas ett 

behov av fortbildningar med idébyten som skulle främja lärarnas tillämpning av nya 

pedagogiska arbetssätt och undervisningsmetoder.  

IKT-infrastruktur 

I resultaten i denna studie framkommer att lärarna upplever bristande tillgång till 

interaktiva skrivtavlor, stationära datorer, bärbara datorer och mobila enheter. Bäst 

tillgång upplevs finnas till projektorer, internet, datorer med internetanslutning och 

trådlöst nätverk. Tidigare studier visar ett negativt samband mellan bristfällig IKT-
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infrastuktur och IKT-användning (Bingimlas, 2009; Hietikko, m.fl., 2016). Enligt 

Hietikko, m.fl. (2016, s. 21) saknar nästan hälften av grundskollärare en bärbar 

arbetsdator. Behovet av att trygga lärarnas tillgång till IKT-infrastruktur framgår 

även i en EU-studie (EU-kommissionen, 2013, s. 10).  

Intressant är att lärarna upplever bristande tillgång till mobila enheter, men samtidigt 

uppmätte användningen av mobil- och smarttelefoner ett lika högt medelvärde som 

stationära datorer. Detta pekar på att elevernas egna mobil- och smarttelefoner 

används i undervisningen i huslig ekonomi. Enligt Schuler (2009) kan användningen 

av mobila enheter avlägsna de hinder som lärarna upplever vid användningen av 

IKT, till exempel bristande tillgång till digitala verktyg. 

Att ämneslärarna i huslig ekonomi upplever bristande tillgång till digitala verktyg 

kan också spekuleras ha kopplingar till varför lärarna bedömdes ha otillräckliga 

kunskaper i hur de olika IKT-verktygen fungerar.  Bristande tillgång till digitala 

verktyg kan således också utgöra ett hinder för elevernas utveckling av digital 

kompetens i läroämnet huslig ekonomi. Detta speciellt med tanke på att främjande av 

digital kompetens förutsätter en systematisk tillämpning av IKT i alla läroämnen 

(Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 23).  

Upplevd nytta 

Resultaten i denna studie visar att lärarna upplever att IKT har störst betydelse för 

lärarnas egna arbetsuppgifter. Lärarna upplever att IKT underlättar kommunikationen 

mellan föräldrar och lärare, genomförande av administrativa uppgifter och 

tillämpningen av nya undervisningsmetoder och innovationer. Möjligheten att skapa 

nya lärmiljöer och arbetssätt är en fördel som i tidigare forskning upplevts som fördel 

speciellt när det gäller användningen av molnlagringsverktyg (Gonzáles-Martínez, 

m.fl., 2015, s. 135; Lim, Grönlund & Andersson, 2015, s. 97). Enligt resultaten i 

denna studie använder lärarna i huslig ekonomi molnlagringverktyg ibland i 

undervisningen. Användningen av sociala medier är också ett sätt att bidra till 

utvecklingen av nya undervisningsmetoder och arbetssätt (Utbildningsstyrelsen, 

2012, s. 4–5). Sociala medier kan även främja kommunikationen mellan skola och 

föräldrar (Lim, Grönlund & Andersson, 2015, s. 97).  Lärarna anger däremot att de 

använder sociala medier endast sällan i undervisningen. Med tanke på resultaten 
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finns det ett potentiellt behov av att öka användningen av sociala medier och 

molnlagringsverktyg i undervisningen i huslig ekonomi.  

Den största upplevda fördelen med IKT för eleven var att stärka elevens förståelse 

för teknikens möjligheter i vardagen och hemma och att främja elevens förmåga att 

söka fram, samla in och bearbeta information. Dessa färdigheter utgör delar av den 

digitala kompetensen som definieras i EU-kommissionens nyckelkompetenser för 

livslångt lärande (2007). Resultaten ger en bild av att lärarna i huslig ekonomi 

upplever det viktigt att tillämpa IKT i undervisningen för att främja elevens digitala 

kompetens.  

Lärarna upplever att IKT har minst nytta för att främja elevens samarbetsförmåga. 

Samarbetande arbetssätt är en viktig byggsten i undervisningen i huslig ekonomi. 

IKT har enligt Diaz (2012, s. 53) en potential för att främja elevernas 

samarbetsförmåga. Även enligt Glgu 2014 (Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 23) ska 

digitala verktyg användas för att bidra till mer samarbete.  Pedagogiska applikationer 

och sociala medier utgör IKT-verktyg som anses skapa goda villkor för elevernas 

samarbete. Baserad på resultaten från denna studie används sociala medier och 

pedagogiska applikationer i en väldigt liten utsträckning i undervisningen i huslig 

ekonomi. Detta kan också spekuleras vara en orsak till varför lärarna inte upplever 

någon nytta med IKT för elevernas samarbete.  

Upplevd nytta med IKT som pedagogiskt verktyg i huslig ekonomi 

I studien efterfrågades lärarnas upplevda nytta med IKT för att eleven ska ha 

möjligheten att uppnå de kunskaper, färdigheter och attityder i anslutning till det 

centrala innehållet i huslig ekonomi.  Denna faktor ingår inte i regressionsanalysen, 

men kan ge en riktgivande bild av hur ämneslärarna förhåller sig till IKT i specifikt 

läroämnet huslig ekonomi.  

IKT i vardagen 

Nyttan med IKT upplevs vara störst för att eleverna ska lära sig använda medier och 

teknik som redskap i vardagen. Det uppmätta medelvärdet var 4,18 och motsvarar 

svarsalternativet ganska viktigt. Detta är en färdighet som elevernas ska utveckla 

inom det centrala innehållet ”Konsument- och hushållskunskap i hemmet” 

(Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 440). 
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Att denna färdighet uppmätte det högsta medelvärdet kan upplevas naturligt med 

tanke på att digitaliseringen tar allt större plats i hemmet och i vardagen. De 

omvälvningar som digitaliseringen bidrar till inverkar på människans sätt att hantera 

vardagen. (Casimir, 2011, s. 3.) Digitaliseringen har speciellt förändrat 

konsumtionskulturen med nya förutsättningar för konsumtion och hantering av 

pengar. Människan har ständigt tillgång till nätuppkoppling och medierande 

artefakter som smarttelefoner, bärbara datorer och andra mobila enheter. Riskerna att 

drabbas av till exempel överskuldsättning är stora. (Carlsson, m.fl., 2015, s. 11, 58.) 

Här har huslig ekonomi ett viktigt uppdrag att ge eleverna förutsättningarna att lära 

använda IKT som redskap i vardagen.  

IKT för utveckling av praktiska färdigheter 

Huslig ekonomi kategoriseras som ett konst- och färdighetsämne där främjande av 

elevernas praktiska färdigheter är ett av läroämnets uppdrag (Utbildningsstyrelsen 

2014a, s. 438). Resultaten från denna studie visar att lärarna upplever att IKT har 

minst nytta för att utveckla elevernas baknings- och matlagningsfärdigheter. Det 

uppmätta medelvärdet 2,5 motsvarar ett svar mellan svarsalternativet inte särskilt 

viktigt och varken eller. I Glgu 2014 anknyts kompetensområdet digital kompetens 

från den mångsidiga kompetensen enbart till två mål inom praktiskt arbete. IKT ska 

inte specifikt tillämpas för att utveckla elevernas baknings- och 

matlagningsfärdigheter, men i viss mån bör IKT tillämpas för att främja elevens 

utvecklande av praktiska färdigheter som behövs i hemmet och i vardagen. 

(Utbildningsstyrelsen, 2014a.) Det bör däremot påpekas att datainsamlingen i denna 

studie genomfördes på våren 2016 när lärarna fortfarande utgår från Glgu 2004. I 

Glgu 2004 (Utbildningsstyrelsen, 2004, s. 251) framgår kravet att tillämpa IKT i 

undervisningen i varken mål eller innehåll. Kriterier för vitsordet 8 förutsätter 

däremot att eleven utvecklar färdigheter i informationssökning och 

informationshantering.  

IKT i huslig ekonomi 

Uppmätta medelvärden visar att lärarna överlag ställer sig mer positivt än negativt 

till att tillämpa IKT i undervisningen för att främja elevens utveckling av kunskaper, 

färdigheter och attityder i relation till de centrala innehållen, matkunskap och 

matkultur, att bo och leva tillsammans och konsument- och hushållskunskap i 

hemmet. Alla uppmätta medelvärden förutom två motsvarar ett svarsaltarnativ 
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någonstans mellan varken vikigt eller oviktigt och ganska viktigt. I tidigare nationella 

studier framgår också att de flesta lärare har en positiv inställning till IKT trots att 

förutsättningarna inte är de bästa (Hietikko, m.fl., 2016; Sairanen, m.fl., 2014). 

Faktorer som inverkar på lärarnas IKT-användning i huslig ekonomi 

I den nationella kartläggningen av lärarnas IKT-användning (Hietikko, m.fl., 2016, s. 

13) framgår att lärarna upplever det utmanande att tillämpa IKT på ett pedagogiskt 

ändamålsenligt sätt. I tidigare forskning framkommer också att ett flertal faktorer kan 

inverka på lärarnas tillämpning av IKT i undervisningen. Av några kan nämnas 

digital kompetens, upplevt stöd, IKT-infrastruktur, attityder till IKT, själveffektivitet, 

kollegornas användning av IKT, tidigare erfarenheter och upplevd nytta (Badia, 

m.fl., 2014; Bingimlas, m.fl., 2009; Inan & Lowther, 2010; Scherer, m.fl., 2015; 

Kreijns, m.fl., 2013).  

I denna studie undersöks följande faktorers inverkan på lärarnas IKT-användning i 

huslig ekonomi: uppskattad digital kompetens, upplevt stöd, IKT-infrastruktur och 

upplevd nytta. Tre regressionsanalyser har genomförts för att identifiera samband 

mellan dessa faktorer. Validitets- och reliabilitetsanalyser har utförts som 

förberedande faser och gett upphov till en förändring i faktorerna där faktorn upplevt 

stöd delats in: upplevt stöd från fortbildningar och upplevt stöd från skola och 

kollegor. Därtill har 5 mätvariabler eliminerats från studien från faktorn upplevd 

nytta. 

De huvudsakliga resultaten från regressionsanalyserna visar att alla undersökta 

faktorer utom stöd från fortbildningar och stöd från skola och kollegor inverkar 

signifikant antingen direkt eller indirekt på lärarnas IKT-användning i 

undervisningen i huslig ekonomi.  

Faktorer som inverkar på lärarnas upplevda nytta med IKT 

I den första regressionsmodellen testades hur uppskattad digital kompetens, upplevt 

stöd från fortbildningar, upplevt stöd från skola och kollegor och IKT-infrastruktur 

inverkar på lärarnas upplevda nytta med IKT. Enligt TAM-modellen (se figur 10), 

som för övrigt är en ledande modell för att förklara en individs teknikanvändning, 

kan upplevd nytta direkt inverka på individens attityd till teknik (Hidayanto, 

Febriawan, Sucahyo & Purwandari, 2014; King & He, 2006; Wu & Zhang, 2014). 

Attityden till teknik inverkar i sin tur på individens intentioner att använda teknik 
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som istället inverkar på den faktiska användningen (Davis, m.fl., 1989, s. 985). 

Huruvida individen upplever nytta med IKT eller inte påverkas däremot enligt 

tidigare studier av nivån på digital kompetens, typ av undervisningsämne, 

fortbildningar, stöd och IKT-tillgänglighet (Badia, m.fl., 2014, s. 361; Inan & 

Lowther, 2010, s. 144–145).  

 

 

 

 

Det visade sig att endast lärarnas uppskattade digitala kompetens hade en signifikant 

effekt på lärarnas upplevda nytta med IKT. Motsvarande resultat visar en spansk 

studie där lärarnas digitala kompetens till och med utgör den starkaste påverkande 

faktorn för upplevd nytta (Badia, m.fl., 2014).  

Lärarnas uppskattade digitala kompetens förklarade 15 % av upplevd nytta. 

Regressionsekvationen lyder enligt följande: upplevd nytta=69,24+0,29 (uppskattad 

digital kompetens). Regressionskoefficienten (0,29) är positiv och ekvationen kan 

tolkas att ju bättre lärarnas uppskattar sin digitala kompetens, desto större nytta 

upplever lärarna att IKT har för elevens lärande, undervisningen och lärarens arbete. 

Trots ett signifikant resultat, förblir ännu 85 % av den upplevda nyttan oförklarad. 

Vilka de övriga faktorerna är förblir också okänt. Kan till exempel den upplevda 

nyttan med IKT skilja sig mellan olika ämneslärare och läroämnen? Åtminstone i 

tidigare studier finns det antydningar om att IKT-tillämpningen varierar mellan olika 

läroämnen. (Howard m.fl., 2015). 

Upplevd nytta med IKT och dess inverkan på lärarnas IKT-användning 

I den andra regressionen prövades sambandet mellan lärarnas upplevda nytta med 

IKT och lärarnas IKT-användning. Ur resultaten framgick det att lärarnas upplevda 

nytta med IKT förklarar 13 % av variationen i lärarnas IKT-användning. 

Regressionsekvationen lyder: IKT-användning=22,55+0,36 (upplevd nytta). 

Sambandet är positivt och innebär att ju mer upplevd nytta med IKT desto oftare 

tillämpar lärarna IKT i undervisningen. Fortfarande förblir 87 % oförklarad av 
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Figur 10. Technology Acceptance Model 
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lärarnas IKT-användning. Resultaten får däremot stöd av TAM-modellen där 

upplevd nytta utgör en av de viktigaste faktorer som inverkar på lärarnas faktiska 

IKT-användning (Davis, m.fl., 1989, s. 985). Även i en studie av Teo (2009) framgår 

upplevd nytta som den starkaste påverkande faktorn som förklarar en lärares 

intention att använda IKT i undervisningen. Med tanke på den oförklarade variansen 

är upplevd nytta långt ifrån den enda faktorn som inverkar på lärarnas IKT-

användning. Enligt TAM-modellen utgör också upplevd användarvänlighet en viktig 

faktor som kan förklara den faktiska teknikanvändningen (Davis, m.fl., 1989, s. 985). 

Faktorer som inverkar på lärarnas IKT-användning 

I den tredje regressionsanalysen prövades sambandet mellan lärarnas uppskattade 

digitala kompetens, upplevt stöd från fortbildningar, upplevt stöd från skola och 

kollegor, IKT-infrastruktur och lärarnas faktiska IKT-användning. Modellen 

förklarade 41 % av lärarnas IKT-användning. Samtliga faktorer förutom de två 

stödformerna hade en signifikant effekt på ämneslärarnas IKT-användning i huslig 

ekonomi. Regressionsekvationen lyder enligt följande: IKT-användning=11,22+0,5 

(uppskattad digital kompetens) +0,2 (IKT-infrastruktur). Sambanden är positiva och 

kan tolkas så att ju högre lärarna uppskattar sin digitala kompetens och ju bättre 

tillgång till IKT-infrastruktur, desto oftare använder lärarna IKT i undervisningen. 

Lärarnas uppskattade digitala kompetens (β=0,5) hade nästan en dubbelt så stor 

effekt på lärarnas IKT-användning jämfört med IKT-infrastrukturen (β=0,2).  

Resultaten får också delvis stöd från tidigare forskning. Lärarens kompetensbrist har 

i ett flertal tidigare studier visat sig utgöra ett hinder för lärarnas IKT-användning 

(Badia, m.fl., 2014, s. 357–360; Bingimlas, 2009, s. 237–238; EU-kommissionen, 

2013, s. 12–13). En fungerande IKT-infrastruktur är däremot också en förutsättning 

för att kunna tillämpa IKT i undervisningen (Pelgrum, 2010a, s. 167).  

Utgående från de regressionsanalyserna som genomförts, finns ännu en stor andel 

oförklarad varians i lärarnas IKT-användning. Den upplevda nyttan förklarade enbart 

13 % av IKT-användningen och lärarnas uppskattade digitala kompetens och IKT-

infrastruktur förklarade 41 % av IKT-användningen. En faktor som inkluderas i 

TAM-modellen men som på grund av bristande resurser inte ingick i denna studie 

var upplevd användarvänlighet (se figur 10). Faktorn upplevd användarvänlighet 

påverkas av ett flertal externa faktorer som tidigare erfarenheter av IKT, den 
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subjektiva pressen från omgivningen, upplevt nöje att använda IKT, själveffektivitet 

och den upplevda ångesten som kan förknippas med användningen av IKT (Abdullah 

& Ward, 2016, s. 246). Med tanke på den fortfarande oförklarade variansen på 59 % 

kan upplevd användarvänlighet vara en potentiell faktor som inverkar på lärarnas 

användning av IKT i undervisningen i huslig ekonomi. 

På basen av genomförda regressionsanalyser har en ny modell skapats. I figur 11 

förenklas de uppvisade signifikanta sambanden i en modell.  

 

 

 

 

 

 

På grund av den ännu oförklarade variansen tilläggs en ruta med övriga externa 

faktorer. Modellen kan däremot inte uppfattas som en reviderad version av TAM-

modellen eftersom upplevd användarvänlighet, som utgör en viktig påverkande 

faktor enligt TAM-modellen, inte studerats.  Modellen tyder i alla fall på att det lönar 

sig att främja lärarnas utveckling av digital kompetens. I en rapport av EU-

kommissionen (2013) framgår också behovet av att trygga lärarnas möjligheter att 

utveckla sin digitala kompetens.   

Ur sambandsanalyserna framgår också ett behov av att upprätthålla en god tillgång 

till IKT-infrastruktur i huslig ekonomi. Ilomäki (2013, s. 7) håller ändå inte med och 

menar att det varken handlar om brist på digitala verktyg eller brist på digital 

kompetens, utan snarare om en oförmåga att utnyttja nätbaserade läromedel på ett 

mångsidigt och pedagogiskt sätt. För detta förutsätts tillräckligt med stöd för läraren 

(Hietikko, m.fl., 2016). Upplevt stöd från fortbildningar, skola eller kollegor visade 

sig däremot inte ha någon signifikant inverka på lärarens IKT-användning i denna 

studie.  
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Figur 11. Faktorer som inverkar på lärarnas IKT-användning i huslig ekonomi 



143 

 

8.2 Metoddiskussion 

I detta avsnitt följer en reflektion kring studiens och resultatens trovärdighet 

(validitet), tillförlitlighet (reliabilitet) och generaliserbarhet. Validiteten bedöms 

utifrån följande tre former av validiteter: innehållsvaliditet, kriterievaliditet och 

begreppsvaliditet. Gällande reliabiliteten förs diskussioner kring de tre sätt som 

vanligtvis tillämpas för att mäta reliabiliteten och som presenteras av bland annat 

Metsämuuronen (2005, s. 67). Metoddiskussionen avslutas med reflektioner kring de 

etiska aspekterna.  

Validitet 

Med validitet avses hur väl forskaren lyckats mäta det som hen vill mäta i studien. 

Innehållsvaliditet handlar bland annat om de teoretiska begreppen och hur väl man 

lyckats operationalisera begreppen till mätbara variabler. Lyckas forskaren fånga in 

det fenomen som hen syftar till att mäta? I denna studie har teoretiska begrepp 

operationaliserats till mätbara variabler. Vid framställningen av enkäten har jag 

således till stor del utgått från tidigare forskning. Faktorn upplevt stöd är den enda 

faktorn som saknar ordentlig operationalisering på basen av tidigare forskning. 

Innebörden i stöd skiljer sig nämligen åt i olika studier (EU-kommissionen, 2013; 

Inan & Lowther, 2010; Pelgrum, 2010a) och därav har en egen tolkning av 

fenomenet gjorts utgående från dessa studier.  

Kriterievaliditet handlar om överenstämmelsen mellan det resultat man får och ett 

referensvärde uppmätt i en skild eller samma mätning. Kriterievaliditet kan bedömas 

med korrelationsanalyser, såsom Pearson’s r. (Huck, 2012, s. 83.) I denna studie 

bedöms kriterievaliditeten genom att jämföra sambandsmönster mellan variablerna 

inom samma fråga. Korrelationskoefficienten Spearman’s rho tillämpas för att pröva 

korrelationerna mellan de mätvariabler som mäter samma fenomen. 

Korrelationsanalysen i studien visade att det fanns åtminstone fem mätvariabler som 

saknade samband med ett flertal andra variabler. Inga variabler eliminerades ändå i 

detta skede, utan först på basen av resultaten i faktoranalysen. 

Begreppsvaliditet kan vara svårt att skilja från den interna validiteten eftersom denna 

validitetsform också relateras till de teoretiska begreppen som forskaren utgått ifrån 

(Metsämuuronen, 2005, s. 112). Begreppsvaliditeten handlar om att fenomenet 

forskaren avser mäta får stöd från den teoretiska bakgrunden. Ett sätt att pröva 
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begreppsvaliditeten är att se om mätvariablerna som mäter samma fenomen 

korrelerar med varandra. Mätvariablerna får inte samtidigt korrelera med 

mätvariabler som mäter andra fenomen. (Huck, 2012, s. 84.) 

Begreppsvaliditeten har i denna studie testats med faktoranalys.  

På basen av resultaten från faktoranalysen har fem mätvariabler eliminerats. 

Dessutom delades faktorn upplevt stöd in i två skilda faktorer, upplevt stöd från 

fortbildningar och upplevt stöd från skola och kollegor. Faktorerna visade sig inte ha 

någon signifikant effekt på lärarnas IKT-användning. Upplevt stöd var den enda 

faktor som inte hade en fullständig teoretisk bakgrund. Detta kan vara en orsak till 

varför vissa mätvariabler som syftade till att mäta samma fenomen, inte korrelerade 

med varandra.  

Alla faktoranalyser uppmätte ett KMO-värde över 0,5 vilket innebär att 

mätvariablerna lämpar sig för en faktoranalys. Däremot fanns det mätvariabler som 

inte uppmätte det önskvärda värdet 0,4 på kommunaliteterna. Låga värden kan 

antyda om att mätvariabeln inte lämpar sig särskilt bra för att mäta fenomenet 

(Barmark, 2011, s. 93). Detta pekar på att det finns brister i begreppsvaliditeten.  

Reliabilitet 

Huck (2012, s. 68) sammanfattar innebörden i reliabilitetsbegreppet med ordet 

konsistens och menar att reliabilitet handlar bland annat om graden av resultatets 

konsistent eller beständighet. Enligt Metsämuuronen (2005, s. 66) går det att mäta 

reliabiliteten på tre olika sätt, genom upprepad mätning, genom parallellmätningar 

och genom att mäta den interna konsistensen.  

Upprepad mätning handlar om att mätningen kan upprepas och ge samma resultat. 

En korrelationsanalys tillämpas på materialet för att undersöka ifall resultaten 

korrelerar med varandra. (Huck, 2012, s. 69–70; Metsämuuronen, 2005, s. 67.) 

Medan upprepad mätning handlar om stabilitet över tid handlar parallellmätning om 

att samma respondent besvarar två motsvarande enkäter som mäter samma sak. För 

att uppnå god reliabilitet förutsätts att resultaten korrelerar med varandra. (Huck, 

2012, s. 70.) I denna studie har reliabiliteten testats varken med upprepad mätning 

eller parallellmätning på grund av bristande tidsresurser.  
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Den interna konsistensen handlar om graden av överensstämmelse mellan 

variablerna som mäter samma fenomen (Huck, 2012, s. 71). I denna studie har den 

interna konsistensen testats med alfakoefficienten Cronbach’s alpha. Cronbach’s 

alpha har tillämpats både för att se om mätvariablerna inom en summavariabel 

hänger ihop och ifall summavariablerna sinsemellan hör ihop. Alla uppmätta värden 

har överstigit det kritiska värdet på 0,6. De flesta alfavärdena har legat mellan 0,8–

0,9 vilket tyder på hög intern konsistens.  

Genomförande av en pilotstudie är också en åtgärd som vidtagits för att erhålla en 

högre reliabilitet. En pilotstudie kan däremot inte ersätta en upprepad mätning eller 

en parallellmätning. En hög intern konsistens garanterar heller inte mätningen skulle 

vara konsistent och stabil över tid (Huck, 2012, s. 79). Detta innebär att det 

potentiellt kan finnas brister i studiens reliabilitet.  

Generaliserbarhet 

Det finns flera faktorer som kan inverka på resultatens generaliserbarhet. 

Generaliserbarhet handlar om möjligheten att kunna dra vidare slutsatser av 

resultaten till en större population. Generaliserbarheten kan påverkas av allt från 

urvalets representativitet och storlek, bortfall och graden av validitet och reliabilitet. 

(Olsson & Sörensen, 2007, s. 157–158). 

Resultaten från denna studie kan anses ha låg grad av generaliserbarhet av den 

orsaken att urvalet inte enbart utgjordes av slumpmässiga urval. I studien tillämpades 

en kombination av klusterurval, bekvämlighetsurval och självvalsurval. Valet av att 

skicka ut enkäten till ämnesgrupper på Facebook, till medlemmar inom föreningen 

Hushållslärarnas förbund r.f. och till alla som undervisar huslig ekonomi i 

grundläggande utbildningen under läsåret 2015–2016 i Svenskfinland är orsaken till 

att urvalets storlek är okänt. Detta gör i sin tur att det blir omöjligt att utföra en 

fullständig bortfallsanalys. Orsakerna till de bortfall som identifierats har redovisats i 

avsnitt 6.5, men det saknas en hel del uppgifter om bortfallen. Gällande graden av 

validitet och reliabilitet, kan också konstateras att det finns en del brister. Resultaten i 

denna studie bör därför tolkas med försiktighet. Det kan däremot konstateras att det 

funnits förutsättningar för ett stort urval med tanke på att enkäten skickats ut med 

2494 mejl. Enligt rapporten ”Lärarna i Finland 2013” jobbade 936 ämneslärare i 
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huslig ekonomi inom den grundläggande utbildningen år 2013 (Kumpulainen, 2014, 

s. 77). Trots detta besvarades enkäten av endast 165 respondenter.  

Etiska aspekter 

De etiska aspekterna kan sammanfattas i fyra allmänna krav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 

[u.å]). Informationskravet handlar om att respondenterna är tillräckligt informerade 

om studiens intressen, syften och genomförande samt andra aspekter som kan vara 

avgörande för respondentens delaktighet (Oliver, 2010, s. 28; Stukát, 2011, s. 138–

139). Informationskravet har uppfyllts genom att respondenterna blev informerade 

om studien syfte, genomförande, deltagandets frivillighet och anonymitet i 

anslutning till följebrevet. Följebrevet skickades ut tillsammans med den bifogade 

länken till enkäten.  

Samtyckeskravet innebär att respondenten frivilligt deltar i studien (Stukát, 2011, s. 

139). Samtyckeskravet har också uppfyllts i studien genom information om 

deltagandets frivillighet. Konfidentialitetskravet handlar om att behandla de uppgifter 

som samlas in konfidentiellt (Stukát, 2011, s. 139). Konfidentialitetskravet har 

uppfyllts genom att inga enskilda personer kan identifieras från studien. 

Respondenterna har också blivit informerade om att de förblir anonyma.  

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet inte nyttjas till andra ändamål 

än till forskning (Stukát, 2011, s. 140). Resultaten från denna studie används enbart 

för forskningsändamål. Ett ganska omfattande datamaterial har samlats in och alla 

frågor har inte kunnat analyseras inom detta pro gradu-arbete. Det finns därför 

möjligheter att använda datamaterialet för vidare forskning.  

8.3 Slutsatser 

Följande aspekter tas i beaktande i slutsatserna: lärarnas förutsättningar att tillämpa 

IKT i huslig ekonomi, elevens förutsättningar att utveckla digital kompetens i huslig 

ekonomi och husliga ekonomins anpassning till digitaliseringen. 

Lärarnas förutsättningar att tillämpa IKT i huslig ekonomi 

Medelvärden för användningen av de olika IKT-verktygen tyder på att ämneslärarna 

i huslig ekonomi inte använder IKT i någon stor skala. Enligt regressionsanalyserna 
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är ämneslärarnas användning av IKT främst kopplat till den digitala kompetensen, 

lärarnas upplevda nytta med IKT och IKT-infrastrukturen. Resultaten från denna 

studie pekar däremot på att ämneslärarna i huslig ekonomi inte har tillräckligt goda 

förutsättningar för att tillämpa IKT på ett pedagogiskt ändamålsenligt sätt i 

undervisningen. 

Ämneslärarna upplever att de har svaga kunskaper i hur de olika IKT-verktygen 

fungerar och utmanas samtidigt av brist på digitala verktyg som interaktiva 

skrivtavlor, stationära datorer, bärbara datorer och mobila enheter.  Vid uppskattning 

av sin digitala kompetens uppgav lärarna att de vara sämst på att tillämpa IKT på ett 

innovativt och kreativt sätt. Tillämpning av IKT förutsätter en förändring i den 

pedagogiska verksamhetskulturen. Att utveckla nya lärmiljöer och arbetssätt 

förutsätter att läraren får det stöd hen behöver. (Jordman, m.fl., 2015, s. 79.) Att 

tillämpa IKT på ett mångsidigt sätt kan visserligen också kräva innovation och 

kreativitet, men även stöd. Upplevt stöd visade trots allt inte ha någon signifikant 

inverkan på lärarnas IKT-användning i denna studie. Däremot framkommer det i den 

deskriptiva statistiken att lärarna upplever en stor brist på ämnesfortbildningar inom 

IKT. Resultaten från denna studie talar för att det finns ett behov att förbättra lärarnas 

förutsättningar att tillämpa IKT i undervisningen i huslig ekonomi genom 

kompetensutveckling och genom att trygga en god tillgång till digitala verktyg.  

Elevens förutsättningar att utveckla digital kompetens i huslig ekonomi 

Bristen på digitala verktyg och bristfälliga kunskaper i hur dessa verktyg fungerar 

kan hindra främjande av elevens utveckling av de färdigheter, kunskaper och 

attityder som framgår i målen för läroämnet huslig ekonomi och som anknyter till 

utvecklingen av kompetensen digital kompetens. Till viss del handlar det även om 

mål som anknyts till kompetensområden multilitteracitet och vardagskompetens 

eftersom dessa kompetenser också förutsätter utveckling av digital kompetens 

(Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 22–23).   

Det framgick även av resultaten att lärarnas upplevda nytta med IKT har en 

avgörande betydelse för i vilken omfattning lärarna använder IKT. IKT upplevs 

enligt lärarna vara till störst nytta för lärarens arbete, men även för att stärka elevens 

förståelse för teknikens möjligheter i vardagen och hemma. Att kunna använda den 

teknik som präglar vardagen och samhället är en färdighet som betonas i 
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kompetensen digital kompetens, men är även en färdighet som förutsätts för livslångt 

lärande (EU-kommissionen, 2007, s. 3, 7; Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 23).  

Lärarna bedömde i en fråga, vilken nytta IKT har för att eleven ska utveckla 

kunskaper, färdigheter och attityder i anslutning till de centrala innehållen i huslig 

ekonomi. Lärarna bedömde att IKT är till störst nytta för att eleverna ska lära sig 

använda medier och teknik i vardagen. Resultaten om lärarnas upplevda nytta med 

IKT kan tolkas som att lärarna ser det som viktigt att utveckla elevernas digitala 

kompetens i läroämnet huslig ekonomi. Elevens förutsättningar att utveckla digital 

kompetens påverkas, som tidigare konstaterats, av lärarens digitala kompetens och 

bristande tillgång till IKT-infrastruktur.  

Utveckling av huslig ekonomi i takt med samhällsutvecklingen 

Resultaten från studien indikerar att det finns en del hinder för lärarnas IKT-

användning i undervisningen i huslig ekonomi. Trots att lärarna upplever ett flertal 

fördelar med IKT för elevens lärande, upplever lärarna att IKT är till störst nytta för 

lärarbetonade uppgifter. Lärarna upplever att IKT har till viss del nytta för att eleven 

utvecklar färdigheter i anslutning till den digitala kompetensen som anknyter till de 

centrala innehållen i huslig ekonomi. Minst nytta upplevs IKT ha för elevens 

utveckling av praktiska baknings- och matlagningsfärdigheter och elevens utveckling 

av samarbetsförmåga. Att IKT inte upplevs ha någon stor roll för utveckling av 

elevens samarbetsfärdigheter syns också i användningen av de olika IKT-verktygen. 

Lärarna använder de IKT-verktyg som enligt tidigare studier främjar samarbete i 

mycket låg utsträckning, till exempel olika applikationer, sociala medier och virtuella 

lärplattformar (Dixon, 2012, s. 3–4; Jaakkola, m.fl., 2013, s. 18; Sneha & Nagarja, 

2013, s. 1705). 

Samarbete och kommunikation utgör enligt Binkley m.fl. (2010, s. 22–23, 25–27) 

framtidens viktigaste arbetsmetoder, medan färdigheter i att använda IKT anses som 

de viktigaste arbetsverktygen. Även inom det sociokulturella perspektivet betonas 

vikten av att hantera tidsenliga verktyg för kommunikation, socialt samspel och för 

lärandet. Resultaten från studien innebär inte att ämneslärarna ser utvecklingen av 

elevernas samarbetsfärdigheter som oviktigt. Det handlar snarare om att inte se 

vikten av att tillämpa IKT-verktyg för att främja samarbetet. Lärarna upplevde också 

en hel del brister gällande stödåtgärdernas tillräcklighet, vilket också pekar på att 
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ämneslärarna i huslig ekonomi inte fått möjligheten att utforska potentialiteten med 

IKT. Betydelsen av samarbetande arbetssätt och hanteringen av IKT-verktyg betonas 

också i Glgu 2014, inom läroämnet huslig ekonomi och för ett livslångt lärande (EU-

kommissionen, 2007, s. 1; Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 31, 440). 

Med tanke på att regressionsanalysen visade på en ganska stor oförklarad varians, 

finns andra potentiella faktorer som inverkar på ämneslärarnas IKT-användning i 

huslig ekonomi. En utmaning inför framtiden är till exempel att visa på kopplingen 

mellan livslångt lärande och huslig ekonomi. Trots att den humanekologiska teorin 

(Grönqvist & Hjälmeskog, 2009, s. 11; Turkki, 1995, s. 12) visar på att hushållet bör 

fungera i en ömsesidig relation till omgivningen, verkar inte läroämnet huslig 

ekonomi ha anpassat sig till omgivningens förändringar i tillräcklig stor grad. Att 

belysa vikten av att utveckla de kompetenser som behövs för att hantera den 

digitaliserade vardagen i huslig ekonomi kunde eventuellt underlätta läroämnets 

anpassning till samhällsutvecklingen och globaliseringen. Livslångt lärande utgör 

enligt Turkki och Vincenti (2008, s. 90) en del av huslig ekonomi. Resultaten från 

denna studie pekar i första hand på behovet att utveckla lärarnas digitala kompetens, 

trygga tillgången till IKT-infrastruktur och erbjuda ett större utbud av 

ämnesfortbildningar inom IKT.  

8.4 Förslag på fortsatt forskning 

Resultaten tyder på att det finns faktorer som inverkar på lärarnas IKT-användning, 

men däremot är långt ifrån alla faktorer identifierade. IKT har visat sig kunna skilja 

sig mellan olika läroämnen (Howard, m.fl., 2015). Att göra en större jämförelse om 

hur IKT-användningen skiljer sig mellan olika läroämnen kunde vara intressant. 

Undervisning över läroämnesgränserna betonas allt starkare i Glgu 2014. Samarbete 

mellan läroämnen ska bland annat ske genom helhetsskapande undervisning. 

(Utbildningsstyrelsen, 2014a, s. 31–32.) En undersökning som skulle ge en 

helhetsbild av hur de olika läroämnena lyckats anpassa sig till digitaliseringen. En 

sådan kartläggning kunde även ge idéer för hur man kunde förverkliga 

läroämnesöverskridande samarbete med hjälp av IKT.  

Intressant vore också att göra en större kartläggning av hur ämneslärarna i huslig 

ekonomi ser på det egna ämnet. Vad är läroämnets uppdrag? Hur ser ämneslärarna på 
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hushållsvetenskap som vetenskapsområde? Vilka är de centrala områdena? Hur ska 

huslig ekonomi förhålla sig till samhällsutvecklingen? En sådan studie kunde ge en 

större inblick i varför IKT används på det sätt som det används.  

Ett ganska omfattande datamaterial samlades in i denna studie. Det finns därför 

möjligheter att tillämpa data för vidare analyser. En stor del av enkätens öppna frågor 

har inte analyserats i denna studie. Frågorna är generella i sin karaktär och kunde till 

exempel användas för en kompletterande kvalitativ studie.  
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Bilaga 1 

Print screen av webbenkät (svensk version) 
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 Skala för fråga 5 och 7: 1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland 4 =Ofta, 5 = Mycket ofta 
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Skala för fråga 10: 1 = Håller inte alls med, 2 = Håller delvis inte med, 3 = Varken eller, 4 = Håller 

delvis med, 5 = Håller helt med 
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 Skala för fråga 11: 1 = Inte alls viktigt, 2 = Inte särskilt viktigt, 3 = Varken eller, 4 = Ganska viktigt, 

5 = Mycket viktigt 
94

 Skala för fråga 13: 1 = Håller inte alls med, 2 = Håller delvis inte med, 3 = Varken eller, 4 = Håller 

delvis med, 5 = Håller helt med 
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 Skala för fråga 16: 1 = Håller inte alls med, 2 = Håller delvis inte med, 3 = Varken eller, 4 = Håller 

delvis med, 5 = Håller helt med 
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 Skala för fråga 17: 1 = Håller inte alls med, 2 = Håller delvis inte med, 3 = Varken eller, 4 = Håller 

delvis med, 5 = Håller helt med 



 

 

Bilaga 2 

Print screen av webbenkät (finsk version) 
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 Skala för fråga 5 och 7: 1 = Ei lainkaan, 2 = Harvoin, 3 = Joskus, 4 = Usein, 5 = Hyvin usein 
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 Skala för fråga 10: 1 = Olen täysin eri mieltä, 2 = Osittain eri mieltä, 3 = En osaa sanoa, 4 = Osittain 

samaa mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä 
99

 Skala för fråga 11: 1 = Ei lainkaan tärkeä, 2 = Ei erityisen tärkeää, 3 = En osaa sanoa, 4 = Melko 

tärkeä, 5 = Hyvin tärkeä  
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 Skala för fråga 13: 1 = Täysin eri mieltä, 2 = Osittain eri mieltä, 3 = En osaa sanoa, 4 = Osittain 

samaa mieltä, 5 = Täysin sama mieltä 
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 Skala för fråga 16 och 17: Skala för fråga 13: 1 = Täysin eri mieltä, 2 = Osittain eri mieltä, 3 = En 

osaa sanoa, 4 = Osittain samaa mieltä, 5 = Täysin sama mieltä 

 



 

 

 

  



 

 

Bilaga 3 

  

Bästa ämneslärare i huslig ekonomi!  

Samhällets förändringar där IKT (informations- och kommunikationsteknik) utgör en 

allt större del av elevernas tillvaro, skapar både möjligheter och utmaningar för 

undervisningen. Det saknas omfattande studier om tillämpningen av IKT i huslig 

ekonomi. Därför undersöker vi i ett samarbetsprojekt mellan Helsingfors universitet 

och Åbo Akademi hur man kan stöda lärarnas IKT-användning i huslig ekonomi. 

Enkätstudien genomförs inom ramen för ett pro gradu-arbete inom 

ämneslärarutbildningen i huslig ekonomi, Åbo Akademi, Vasa. Materialet samlas in 

nationellt och vi hoppas på ett stort deltagande. 

Svaren från enkätstudien behandlas konfidentiellt och som deltagare i studien är du 

anonym. Deltagandet är frivilligt och resultat från studien används enbart i 

forskningssyfte. Vi har fått dina kontaktuppgifter via Utbildningsstyrelsen och 

Hushållslärarnas förbund r.f. Länken till enkäten delas också via olika Facebook-

grupper så enkäten når så många hushållslärare som möjligt. 

Enkäten tar 15–20 minuter att besvara. Länken till enkäten hittar du via e-post 

meddelandet. Enkäten bör besvaras före 18.3.2016. Alla som besvarat enkäten 

deltar i utlottningen av två stycken presentkort á 50 euro från S-gruppen. Kom ihåg 

att ange din e-postadress i enkäten ifall du vill delta i utlottningen. 

Dina erfarenheter och önskemål är viktiga för att kunna utveckla undervisningen och 

lärandet i huslig ekonomi. 

Tack för din medverkan! 

 

Karin Sundqvist   Gun Åbacka 

Åbo Akademi   Åbo Akademi 

 

 

Päivi Palojoki 

Helsingfors universitet 



 

 

Bilaga 4 

   

Hyvä kotitalousopettaja!  

Yhteiskunta muuttuu ja sen myötä tieto- ja viestintätekniikan (TVT) rooli kasvaa 

oppilaiden elämässä. Tämä asettaa toisaalta haasteita, mutta toisaalta myös 

mahdollistaa monia asioita opetuksessa. Kotitalous-oppiaineessa ei ole tehty kattavia 

selvityksiä tästä aiheesta. Tutkimme yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Åbo 

Akademin kanssa, miten opettajien TVT:n käyttöä kotitalousopetuksessa voidaan 

tukea. Kysely toteutetaan pro gradu -tutkimuksena koti-talousopettajan 

koulutuksessa (Åbo Akademi, Vaasa). Aineisto kerätään valtakunnallisesti ja 

toivomme mahdollisimman laajaa vastaajien joukkoa.  

Tutkimusaineisto käsitellään luottamuksellisesti ja tutkimukseen osallistuneiden 

henkilöiden anonymiteetti turvataan. Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista 

ja tuloksia käytetään vain tutkimustarkoituksiin. Yhteystietosi on saatu 

Opetushallituksen ja Kotitalousopettajien liitto ry:n kautta. Kyselyn linkkiä jaetaan 

myös erilaisten Facebook-ryhmien kautta, jotta kysely tavoittaisi mahdollisimman 

monet kotitalousopettajat.  

Vastaaminen kestää noin 15–20 minuuttia. Kyselyyn johtava linkki löytyy 

saamastasi sähköpostista. Vastaa kyselyyn viimeistään 18.3.2016 mennessä. 

Kaikki vastaajat osallistuvat kahden S-ryhmän lahjakortin (á 50 euro) arvontaan. 

Muista kirjoittaa sähköposti-osoitteesi sille varattuun tilaan, mikäli haluat osallistua 

arvontaan. Juuri sinun kokemuksesi ja toiveesi ovat tärkeitä, jotta oppimista ja 

opettamista kotitalous-oppiaineessa voidaan kehittää! 

Kiitos yhteistyöstä! 

Karin Sundqvist   Gun Åbacka 

Åbo Akademi   Åbo Akademi 

 

Päivi Palojoki 

Helsingin yliopisto 



 

 

Bilaga 5  

Påminnelse om enkätundersökningen: IKT i huslig 

ekonomi 

Förbise detta mejl ifall du redan besvarat enkäten. Vi tackar för din medverkan! 

Bästa ämneslärare i huslig ekonomi! 

För en tid sedan fick du ett mejl om enkätundersökningen ”IKT i huslig ekonomi”. 

Vi har satt ett nytt slutdatum för enkäten. Enkäten kan besvaras fram till 29.3.2016. 

Du kommer åt enkäten direkt via denna länk: 

https://survey.abo.fi/lomakkeet/7569/lomake.html 

Dina erfarenheter och önskemål är viktiga för att kunna utveckla undervisningen och 

lärandet i huslig ekonomi. Alla som besvarat enkäten deltar i utlottningen av två 

stycken presentkort á 50 euro från S-gruppen. 

Mer information nedan: 

Samhällets förändringar där IKT (informations- och kommunikationsteknik) utgör en 

allt större del av elevernas tillvaro, skapar både möjligheter och utmaningar för 

undervisningen. Det saknas omfattande studier om tillämpningen av IKT i huslig 

ekonomi. Därför undersöker vi i ett samarbetsprojekt mellan Helsingfors universitet 

och Åbo Akademi hur man kan stöda lärarnas IKT-användning i huslig ekonomi. 

Enkätstudien genomförs inom ramen för ett pro gradu-arbete inom 

ämneslärarutbildningen i huslig ekonomi, Åbo Akademi, Vasa. Materialet samlas in 

nationellt och vi hoppas på ett stort deltagande. 

Svaren från enkätstudien behandlas konfidentiellt och som deltagare i studien är du 

anonym. Deltagandet är frivilligt och resultat från studien används enbart i 

forskningssyfte. Vi har fått dina kontaktuppgifter via Utbildningsstyrelsen och 

Hushållslärarnas förbund r.f. Länken till enkäten delas också via olika Facebook-

grupper så enkäten når så många hushållslärare som möjligt. 

Enkäten tar 15–20 minuter att besvara. Enkäten bör besvaras senast 29.3.2016. 

Tack för din medverkan! 

Karin Sundqvist, Åbo Akademi 

Gun Åbacka, Åbo Akademi 

Päivi Palojoki, Helsingfors universitet 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 6 

Muistutus koskien kyselytutkimusta ”TVT 

kotitaloudessa”! 

Mikäli olet jo vastannut kyselyyn, kiitämme osallistumisestasi! 

Hyvä kotitalousopettaja!  

Sait jokin aika sitten sähköpostia koskien kyselytutkimusta aiheesta ”TVT 

kotitaloudessa”. Kyselyyn vastaamiseen on laitettu lisää aikaa. Kyselyyn voi vastata 

vielä 29.3.2016 saakka. Linkki kyselyyn löytyy tästä: 

https://survey.abo.fi/lomakkeet/7569/lomake.html?rinnakkaislomake=Kyselytutkimu

s 

Juuri sinun kokemuksesi ja toiveesi ovat tärkeitä, jotta oppimista ja opettamista 

kotitalous-oppiaineessa voidaan kehittää! Kaikki kyselyyn vastanneet osallistuvat 

kahden S-ryhmän lahjakortin (á 50 euro) arvontaan. 

Lisä tietoa alempana: 

Yhteiskunta muuttuu ja sen myötä tieto- ja viestintätekniikan (TVT) rooli kasvaa 

oppilaiden elämässä. Tämä asettaa toisaalta haasteita, mutta toisaalta myös 

mahdollistaa monia asioita opetuksessa. Kotitalous-oppiaineessa ei ole tehty kattavia 

selvityksiä tästä aiheesta. Tutkimme yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Åbo 

Akademin kanssa, miten opettajien TVT:n käyttöä kotitalousopetuksessa voidaan 

tukea. Kysely toteutetaan pro gradu -tutkimuksena koti-talousopettajan 

koulutuksessa (Åbo Akademi, Vaasa). Aineisto kerätään valtakunnallisesti ja 

toivomme mahdollisimman laajaa vastaajien joukkoa.  

Tutkimusaineisto käsitellään luottamuksellisesti ja tutkimukseen osallistuneiden 

henkilöiden anonymiteetti turvataan. Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista 

ja tuloksia käytetään vain tutkimustarkoituksiin. Yhteystietosi on saatu 

Opetushallituksen ja Kotitalousopettajien liitto ry:n kautta. Kyselyn linkkiä jaetaan 

myös erilaisten Facebook-ryhmien kautta, jotta kysely tavoittaisi mahdollisimman 

monet kotitalousopettajat.  

Vastaaminen kestää noin 15–20 minuuttia. Vastaa kyselyyn viimeistään 29.3.2016 

mennessä. Kaikki vastaajat osallistuvat kahden S-ryhmän lahjakortin (á 50 euro) 

arvontaan. Muista kirjoittaa sähköposti-osoitteesi sille varattuun tilaan, mikäli haluat 

osallistua arvontaan.  

Kiitos yhteistyöstä! 

 

Karin Sundqvist, Åbo Akademi 

Gun Åbacka, Åbo Akademi 

Päivi Palojoki, Helsingin yliopisto 

 



 

 

Bilaga 7 

Tabellen nedan åskådliggör omfattning av lärarnas användning av olika IKT-verktyg 

i undervisningen i huslig ekonomi.  

 

Aldrig Sällan Ibland Ofta 

Mycket 

ofta 

IKT-verktyg f % f % f % f % f % 

Stationära datorer 35 21,7 23 14,3 25 15,5 23 14,3 55 34,2 

Bärbara datorer 49 30,4 25 15,5 27 16,8 20 12,4 40 24,8 

Pekplattor 58 36 31 19,3 33 20,5 22 13,7 17 10,6 

Mobil- eller 

smarttelefon 
10 6,2 26 16,1 61 37,9 42 26,1 22 13,7 

Interaktiva skrivtavlor 

(t.ex. Smartboard) 
120 74,5 9 5,6 9 5,6 9 5,6 14 8,7 

Projektor 27 16,8 12 7,5 16 9,9 28 17,4 78 48,4 

Filmklipp 16 9,9 14 8,7 61 37,9 44 27,3 26 16,1 

Recept i digital form 28 17,4 34 21,1 48 29,8 30 18,6 21 13 

Nätbaserade spel (t.ex. 

Kahoot eller 

Secondlife) 

67 41,6 40 24,8 41 25,5 10 6,2 3 1,9 

Bloggar (som elever 

driver själva) 
122 75,8 26 16,1 10 6,2 3 1,9 0 0 

Bloggar (för 

kommunikation eller 

som 

informationsbank)  

92 57,1 35 21,7 24 14,9 6 3,7 4 2,5 

Nätbaserade 

presentationer (t.ex. 

PowerPoint-

presentationer) 

25 15,5 24 14,9 46 28,6 27 16,8 39 24,2 

Kunskapskälla (text, 

bild eller material från 

webbsidor som t.ex. 

Martha, Ruokatieto) 

4 2,5 12 7,5 52 32,3 53 32,9 40 24,8 

Sociala medier (t.ex. 

Facebook, Instagram) 
80 49,7 33 20,5 21 13 13 8,1 14 8,7 



 

 

 

Molnlagringsverktyg 

(t.ex. iCloud, Google 

Drive, Dropbox) 

34 21,1 28 17,4 30 18,6 37 23 32 19,9 

Verktyg eller 

applikationer för att 

skapa, dela och 

redigera innehåll (t.ex. 

Slideshare, Vimeo, 

iMovie) 

81 50,3 38 23,6 29 18 10 6,2 3 1,9 

Verktyg eller 

applikationer för 

dokumentation (t.ex. 

Blogger, Wikier, 

Popplet) 

112 69,6 29 18 12 7,5 5 3,1 3 1,9 

Nätbaserade 

hemuppgifter 
87 54 30 18,6 32 19,9 8 5 4 2,5 

Nätbaserad bedömning 

(uppgifter eller prov) 
108 67,1 24 14,9 22 13,7 4 2,5 3 1,9 

Nätkurser 

(distansundervisning 

via t.ex. Moodle, 

Fronter) 

142 88,2 10 6,2 7 4,3 1 0,6 1 0,6 

Virtuella 

lärplattformar (t.ex. 

Fronter, Google 

Classroom) 

114 70,8 20 12,4 13 8,1 8 5 6 3,7 


