
 

 

 
 INSTITUTIONEN FÖR  

TILLÄMPAD IT 

 

 

 

 

LÄRARES REFLEKTIONER ÖVER SIN 

PROFESSIONELLA DIGITALA KOMPETENS 

   

 

 

Georgia Christov 

 

Uppsats/Examensarbete: 15 hp 

Program och/eller kurs: Lärande, kommunikation och IT 

Nivå: Avancerad nivå 

År: 2021  

Handledare: Annika Lantz-Andersson 

Examinator: Johan Lundin 

Rapport nr: 2021:048 

 

 



i 
 

Sammanfattning 
Lärare ska stötta elevers möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens, och har 

därmed en central roll i utvecklingen av ett hållbart och digitaliserat samhälle. Tidi-

gare forskning visar att lärares digitala kompetens är mer komplex än i många andra 

yrken. Nya direktiv i läroplaner och policydokument leder till ökade krav på lärare 

att utveckla denna specifika digitala kompetens inom lärarprofessionen, dvs profess-

ionell digital kompetens. Det övergripande syftet med denna studie är att få kunskap 

om centrala aspekter av professionell digital kompetens utifrån lärares perspektiv. 

Det mer specifika syftet med studien är att identifiera vilka aspekter av professionell 

digital kompetens som lärare lyfter i reflekterande samtal, där videoklipp från under-

visningen används som inspiration, samt analysera dessa aspekter i relation till 

TPACK-ramverket (Mishra & Koehler, 2006). Studien tar utgångspunkt i empirisk-

data från reflekterande samtal i VR-forskningsprojektet: Advancing teacher profess-

ional digital competence. Teoretiskt utgår studien från ett sociokulturellt perspektiv, 

vilket innebär att de reflekterande samtalen i studien förstås som situerade. Tran-

skriptioner från de videodokumenterade reflekterande samtalen analyserades i relat-

ion till TPACK-ramverket. Resultatet visar att lärarna lyfter både innehållsliga, pe-

dagogiska och tekniska aspekter av professionell digital kompetens i sina reflekt-

ioner kring undervisning med digitala teknologier. De tekniska aspekterna som lä-

rarna lyfter framträder som relevanta delar av professionell digital kompetens, och 

förekommer oftast i en kombination med innehållsliga och pedagogiska aspekter i 

deras reflektioner. Resultatet visar att i relation till TPACK-ramverket hamnar lärar-

nas reflektioner i en kombination av de olika kunskapsdomänerna ämnesmässig kun-

skap (CK), pedagogisk kunskap (PK) eller teknisk kunskap (TK).     

 

Nyckelord 

Lärares PDK (Professionella Digitala Kompetens), förskoleklass, TPACK, reflekte-

rande samtal, pedagogik, digitala teknologier 
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Title 
Teachers’ reflections on their professional digital competence 

 

Abstract 
Teachers have a central role in supporting students’ digital competence and thereby 

in the development of a sustainable digital society. Previous research implies that 

teachers’ digital competence is more complex than in other professions. New direc-

tives in policy documents lead to increased requirements for teachers to develop a 

specific digital competence within the teaching profession, namely professional dig-

ital competence. The overall purpose of this study is to gain knowledge about aspects 

of professional digital competence from the teachers’ perspective. More specifically 

the aim is to identify which aspects of professional digital competence that teachers 

bring up in reflective discussions and to analyze these aspects in relation to the 

TPACK-framework (Mishra & Koehler, 2006). This study is based on data from 

reflective discussions from the research project: Advancing teacher professional dig-

ital competence. Theoretically, the study is based on a sociocultural perspective. 

Transcripts from the video-documented reflective discussions, where videoclips 

from teaching activities were used as elicitations, were analyzed in relation to the 

TPACK-framework. The findings suggest that the teachers bring up both content-

specific, pedagogical and technical aspects of professional digital competence in 

their reflections on teaching with digital technologies. The technical aspects that the 

teachers bring up appears as relevant parts of professional digital competence and 

occur simultaneously with content and pedagogical aspects in their reflections. The 

results show that in relation to the TPACK-framework, the teachers’ reflections are 

understood as a combination of the different knowledge domains; subject specific-

knowledge (CK), pedagogical knowledge (PK) and technical knowledge (TK).    

 

Keywords 

Teachers’ PDK (Professional Digital Competence), preschool class, TPACK, reflec-

tive discussions, pedagogy, digital technologies 
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1 Inledning 

Digital kompetens är en av åtta nyckelkompetenser för det livslånga lärandet, som 

har skapats i en gemensam referensram inom EU, och skrivs fram som en viktig 

aspekt för att kunna bli en delaktig samhällsmedborgare i ett demokratiskt digitalt 

samhälle (European Parliament and the Council, 2006). Kunskaper i informations- 

och kommunikationsteknik lyfts också som en viktig generell grund för lärandet. I 

likhet med utbildningssystem i andra länder, är den svenska skolan inne i en snabb 

och omfattande digitaliseringsprocess som ramas in av olika policydokument (SOU, 

2016). Ett exempel är den nationella digitaliseringsstrategin, en central reform, som 

presenterades av den svenska regeringen, där man lyfter de ökade kraven gällande 

elevers digitala kompetens (Utbildningsdepartementet, 2017). Denna reform har i sin 

tur följts upp av en nationell handlingsplan för skolans digitalisering (#skolDigi-

plan), som presenterades i mars 2019. Handlingsplanen består av en problematise-

ring och beskrivning där man belyser lärares otillräckliga digitala kompetens och 

pekar på skolhuvudmännens ansvar att säkra att elever utvecklar digital kompetens 

(SKL, 2019). Vad elevers digitala kompetens innebär är tydligt redogjort för och 

definierat i denna typ av policydokument och beskrivs även i läroplanerna (Skolver-

ket, 2019), men den kompetens som lärare behöver för att stötta elevernas utveckling 

av digitala förmågor, kvalifikation och insikter är inte explicit uttryckt. Detta trots 

att direktiven leder till nya utmaningar och ökade krav på lärare att utveckla en sär-

skild kompetens inom sin profession, dvs professionell digital kompetens (PDK). 

Flera forskningsöversikter pekar också på att det behövs mer forskning om vad dessa 

förändringar har för innebörder för lärares arbete (Pettersson, 2018; Spante m.fl., 

2018). Lärares professionella digitala kompetens är ett omfattande och komplext be-

grepp och det är inte lätt att få till stånd varken någon generell förståelse eller täck-

ande definition (Spante m.fl., 2018). Begreppet PDK beskrivs av exempelvis Lund 

m.fl. (2014) omfatta både specifika och generella pedagogiska digitala kompetenser, 

som pekar på att lärare både behöver kunna hantera, värdera och anpassa digitala 

verktyg till elevers lärande och till ett specifikt kunskapsinnehåll. Olika forskare har 

uppmärksammat olika aspekter av digital kompetens men är eniga om att det behövs 

mer forskning gällande implementerandet och användningen av digitala verktyg i 

undervisning (ex. Caena, F. & Redecker, C., 2019; Helleve m.fl., 2020; Krumsvik 

m.fl., 2016; Moltudal m.fl., 2019; Olofsson m.fl., 2020; Pettersson, 2018; Spante 

m.fl., 2018). Caena och Redecker (2019) belyser ”21st century competences” som 

behöver betraktas som nödvändiga nyckelkompetenser för lärare och elever i dagens 

digitaliserade samhälle. Lärare behöver förbereda och stötta elever i deras vidareut-
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veckling i ett sådant samhälle, och behöver därmed själva utveckla sina digitala kom-

petenser. Ett ramverk inom EU som beskriver dessa kompetenser är; DigCompEdu 

som omfattar hela 22 aspekter av lärares digitala kompetenser (Redecker, 2017). 

I samtliga svenska läroplaner beskrivs att undervisningen skall främja och utveckla 

elevers digitala kompetens. Detta gäller även förskoleklassen som blev en obligato-

risk skolform den 1 juli 2018, vilket innebär att man behöver förhålla sig till de nya 

kraven i läroplanen (Skolverket, 2017). I förskoleklassen ska eleverna lära sig att på 

ett säkert och ansvarsfullt sätt, använda digitala verktyg för att kommunicera, söka 

information, skapa och konstruera (Skolverket, 2019). För att kunna stötta elevers 

utvecklande av digital kompetens, behöver således lärare ytterligare professionell 

digital kunskap utöver de färdigheter som formulerats i läroplaner (Skolverket, 

2019). Krumsvik m.fl. (2016) belyser att man behöver se på digital kompetens i re-

lation till vilken roll man har i utbildningssystemet. Lärare har en grundläggande roll 

i utvecklingen av ett hållbart och digitaliserat samhälle, där de ska erbjuda elever 

möjligheter att utveckla det som beskrivs i de svenska läroplanerna som ”adekvat 

digital kompetens”. Med tanke på lärares viktiga och komplexa roll i digitaliserings-

arbetet, belyser man i flera olika studier att lärares digitala kompetens är mer kom-

plex än i många andra yrken;     

 

 

”One assumption that is shared by several different positions and stud-

ies dealing with digital literacy and ICT in teaching is that teachers’ 

digital competence is more complex than digital literacy in other occu-

pations and among average citizens” (Krumsvik m.fl., 2016, s.146).  

 

Denna magisteruppsats skrivs inom ramen för ett forskningsprojekt finansierat av 

Vetenskapsrådet med titeln: Advancing teacher professional digital competence 

(UVK2019-04246). Syftet med forskningsprojektet är att bidra med ökad kunskap 

kring lärares professionella digitala kompetens (PDK), och projektet fokuserar spe-

cifikt på lärare i förskoleklasskontexter. För att ta utgångspunkt i hur begreppet lära-

res PDK är konceptualiserat och definierat både i olika policydokument och inom 

forskning, görs inom projektet en systematisk litteraturöversikt. Dessutom kommer 

enkäter som rör lärares förståelse kring vilka aspekter som omfattar PDK att genom-

föras. Den del, inom vilket denna magisteruppsats skrivs är en empirisk studie av 

förskoleklasslärares reflektioner, kring den kompetens som de behöver för att i sin 

tur utveckla elevers digitala kompetens. Den empiriska studien handlar om att i sam-

arbete med lärarna, designa och implementera klassrums-aktiviteter som baseras på 

läroplanens skrivningar om lärande med digitala teknologier (Skolverket, 2019). 

Klassrumsaktiviteterna i forskningsprojektet är således nära kopplade till digitali-
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seringsmålen i förskoleklassens läroplan (Skolverket, 2019). Alla klassrumsaktivite-

ter videofilmas för att senare användas och visas som inspiration i reflekterande sam-

tal med lärarna. Data från de reflekterande samtalen är utgångspunkten i detta ma-

gisterarbete och kommer att analyseras i relation till ramverket TPACK, som står för 

teknologisk-, pedagogisk- och ämnesmässig kunskap och visar på relationen mellan 

dessa delar, samt hur de samverkar (Mishra & Koehler, 2006).    

Målsättningen med denna studie är att få kunskap om och identifiera vilka aspekter 

av professionell digital kompetens som lärare lyfter, samt hur dessa aspekter kan 

sättas i relation till TPACK-modellen (Mishra & Koehler, 2006). Denna modell an-

vänds ofta inom forskning gällande lärares professionella utveckling med digitala 

teknologier, och för att skapa förståelse för det komplexa samspel som sker mellan 

ämnesinnehåll, pedagogik och teknologi när teknologi implementeras i undervis-

ning. Mishra och Koehler (2006) poängterar att för en produktiv integrering av tek-

nologi i undervisning, behöver lärare vara medvetna om och ha en nyanserad förstå-

else kring det komplexa förhållandet mellan pedagogik, ämnesinnehåll och teknik. 

Teknologins snabba utveckling kräver att lärare lär sig använda digitala verktyg och 

utvecklar förståelse för hur dessa lärresurser kan stötta lärandet. Som ett resultat av 

digitaliseringens framfart, har kunskap om teknologi blivit en viktig aspekt av lärares 

kompetens. Men det behövs mer än att implementera teknologi i undervisning och 

lära sig använda den, uttrycker Mishra och Koehler (2006) därför behöver, lärare 

även lära sig nya färdigheter och tekniker som behövs vid implementeringen av tek-

nologi. Vad lärare behöver kunna vid implementering av teknologi i undervisning är 

en viktig fråga, då det varit mycket fokus på teknologin i sig och inte på hur lärare 

använder den i praktiken. Vidare lyfter man att relationen mellan teknologi och äm-

nesinnehåll ständigt utvecklas, och att skillnaden mellan modern teknologi och tidi-

gare använd teknologi som användes i undervisning, är att dessa var relativt stabila, 

där man kunde förvänta sig att teknologin som användes i ett specifikt ämne var mer 

statisk över tid. Vetskapen om att teknologin inte skulle förändras dramatiskt under 

en lärares karriär, bidrog till att de kunde fokusera mer på faktorer relaterade till 

pedagogik och ämnesinnehåll. För att bedriva god undervisning med hjälp av tek-

nologi behövs en nyanserad förståelse av de komplexa förhållandena mellan ämnes-

innehåll, pedagogik och teknologi, och att denna förståelse används i praktiken för 

att vidareutveckla passande representationer och strategier, utifrån den kontext som 

undervisningen sker i (Mishra & Koehler, 2006).       
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1.1 Syfte 

Ett övergripande syfte med studien är att få kunskap om centrala aspekter av pro-

fessionell digital kompetens utifrån lärares perspektiv. 

Det mer specifika syftet med studien är att identifiera vilka aspekter av professionell 

digital kompetens som lärare lyfter i reflekterande samtal, samt analysera dessa 

aspekter i relation till TPACK-ramverket. 

  

1.2 Frågeställning  

• Vilka olika aspekter av professionell digital kompetens framträder i lärarnas 

reflektioner, och hur kan dessa aspekter av professionell digital kompetens 

analytiskt förstås med stöd av ramverket TPACK? 
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2 Teori 

Forskningsprojektet som denna studie tar utgångspunkt i, utgår ifrån ett sociokultu-

rellt perspektiv på utveckling och lärande, där meningsskapande och lärande förstås 

som situerat i en kontext. För att förstå interaktionen och sammanhanget i de reflek-

terande samtalen som denna studie utgår ifrån, kommer det sociokulturella perspek-

tivet och några relevanta begrepp från detta att presenteras. I denna studie kommer 

ramverket TPACK att användas som en analytisk modell för att förstå empirin, dvs, 

se om olika aspekter av PDK synliggörs i de reflekterande samtalen, och analysera 

dessa aspekter i relation till TPACK-modellen.  

 

 

2.1 Sociokulturellt perspektiv på meningsskapande 
 

För att förstå hur lärarna reflekterar och pratar om sin PDK har jag utgått ifrån ett 

sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2014; Vygotskij, 1934/2001). Det betyder att de 

reflekterande samtalen mellan lärarna och forskarna i studien förstås som situerade, 

dvs, förstås genom den kontext de utspelas i och genom interaktionen med de övriga 

deltagarna och de redskap som är tillgängliga. I de reflekterande samtalen tittade 

lärarna på videoklipp från deras tidigare undervisningsaktiviteter som var designade, 

och där inkluderade de artefakter i form av digitala teknologier. Dessa videoklipp 

förstås således också som en del av de redskap som möjliggör meningsskapandet i 

interaktionen. Det sociokulturella perspektivet har genom Lev Semenovič Vygotskij 

(1896–1934) under 1900-talets senare del influerat synen på pedagogik, med teorier 

om den sociala miljöns och interaktionens betydelse för människans utveckling och 

lärande (Säljö, 2014). Vygotskij (1934/2001) utgick ifrån att människan är en social, 

biologisk och kulturell varelse, som formas av dessa olika aspekter. I ett sociokultu-

rellt perspektiv förstås lärande och utveckling som en relation mellan miljön och 

individen, där vårt tänkande och handlande formas och utövas genom olika medier-

ande redskap i sociala kontexter. De artefakter och redskap vi använder är en bland-

ning av både mentala, språkliga och fysiska resurser, som exempelvis en linjal som 

är ett materiellt objekt men ges en funktion genom språkliga symboler. När det kom-

mer till digitala verktyg blir denna relation än mer komplex. Människan kan då för-

stås som en hybridvarelse som samverkar med teknik, där hon med stöd av olika 

artefakter vidareutvecklas (Säljö, 2015). Denna samverkan eller kunskapsprocess 
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där relationen mellan människan och målet för specifika aktiviteter beskriver 

Vygotskij (1934/2001) i termer av mediering. Det betyder att kunskapen medieras 

eller överförs och understöds av olika redskap. Det viktigaste redskapet är det 

mänskliga språket som Vygotskij (1934/2001) benämner det ”the tool of tools”. 

Vygotskij (1934/2001) hävdar att vi inte kan tänka utan språk och att individens tän-

kande och språk oupplösligt hänger samman, där båda delarna är beroende av 

varandra för att existera. Utan språk hade människan inte haft verktyg för att skapa 

tankar, och det är tanken som möjliggör vår förståelse av verkligheten som utgörs av 

ord och begrepp. Språket innehåller en symbolisk innebörd och ger människan verk-

tyg att utveckla grundläggande färdigheter i att förstå och orientera sig i sin omvärld. 

Genom appropriering blir en individs erfarenheter en del av en individs tänkande 

(Vygotskij, 1934/2001). Säljö (2015) belyser appropriering som den sociokulturella 

metaforen för lärande, där en individ ’tar till sig’ och gör om något ’till sitt’. De 

reflekterande samtalen mellan lärarna och forskarna är designade så att menings-

skapande skall kunna möjliggöras genom deltagande och samspel, där kunskaper och 

erfarenheter synliggörs och blir tillgängliga mellan individer och kan approprieras. 

Detta sociokulturella perspektiv antas således som utgångspunkt i studiens analys av 

vilka aspekter av PDK som kan identifieras i de reflekterande samtalen, dessutom 

analyseras dessa aspekters relation till TPACK-modellen och till en utvecklad och 

situerad variant av TPACK-modellen; TPACK in situ.   

 

  

 

2.2 Studiens analytiska ramverk - TPACK  

 

För att förstå de olika aspekterna av PDK som framträder i lärarnas reflektioner, har 

analyserna i studien utgått ifrån ramverket TPACK (Technological Pedagogical 

Content Knowledge), som står för teknisk-, pedagogisk- och ämnesmässig kunskap, 

och har tagits fram av Punya Mishra och Matthew J. Koehler (2006) för att förklara 

samspelet mellan dessa tre former av kunskap. Enligt detta ramverk är det i samspe-

let, mellan dessa tre kunskapsformer, som man kan hitta lärarkunskapen om teknik 

och hur den ska användas i undervisning. TPCK som var det ursprungliga namnet 

för ramverket ändrades till TPACK, för att det skulle vara enklare att säga, och för 

att bokstäverna på detta sätt tydligare betonar de tre olika kunskapsformerna; teknisk, 

pedagogisk och ämnesmässig kunskap (Technology, Pedagogy And Content Know-

ledge) som är centrala delar i integrering av digital teknik. Vidare lyfter man att nam-

net TPACK belyser att dessa tre kunskapsformer formar en integrerad helhet, a ”To-

tal PACKage” (Thompson & Mishra, 2007). TPACK-modellen bygger vidare på Lee 

Shulmans modell (PCK) Pedagogical Content Knowledge, som belyser relationen 
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och samspelet mellan ämneskunskap och pedagogisk kunskap (Mishra & Koehler, 

2006). Mishra och Koehler (2006) har med TPACK-modellen bidragit med kunskap 

kring den tekniska delen, där man belyser relationerna mellan pedagogik, ämnes-

mässigt innehåll och teknik. Kunskap om pedagogik (P - Pedagogy), ämneskunskap 

(C - Content) och teknik (T - Technology), är centrala delar i utformandet av bra 

undervisning i ramverket TPACK, där betoningen ligger på det komplexa samspelet 

mellan dessa tre kunskapsformer (Figur. 1). TPACK-modellen kommer således att 

användas som utgångspunkt för analysen av data i denna studie. Nedan beskrivs de 

olika delarna i TPACK mer ingående. I TPACK-modellen symboliseras varje kun-

skapsdomän av en cirkel: pedagogik, ämnesinnehåll samt teknik. De tre cirklarna 

överlappar varandra där det uppstår fyra skärningsarenor, som leder till ytterligare 

fyra kunskapsområden beskrivna som PCK, TCK, TPK och TPACK. Den streckade 

linjen runt cirklarna symboliserar den kontext läraren undervisar i.   

 

 

 

Figur 1. TPACK 

Källa: http://tpack.org  

 

 

Ämneskunskap – (CK) Content Knowledge 

Kunskap om det specifika ämnet som läraren undervisar i, med kunskap om de spe-

cifika ämneskunskaperna såsom centrala teorier, begrepp och fakta som läraren be-

höver för att kunna undervisa i ämnet. Dels kan ämnesinnehållet vara frikopplat från 

det digitala och vara, som i denna studie: kunskap om flyttfåglar, sopsortering utifrån 

http://tpack.org/
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ett hållbart miljöperspektiv, eller retorik (Mishra & Koehler, 2006, s.1026). Men in-

nehållsliga aspekter kan också vara tydligt kopplade till digitalisering som i denna 

studie, där några innehållsliga aspekter är särskilt förknippade med digital kompe-

tens, exempelvis: kunskap om programmering, kodning, QR-kod, samt olika teknik-

relaterade begrepp såsom ”bugg”, ”kommando”, ”programmering”, ”kod”, ”loop”.  

 

Pedagogisk kunskap – (PK) Pedagogical Knowledge 

Djupgående kunskap om de metoder och processer som ingår i lärande och under-

visning, och omfattar alla aspekter av elevens lärande, lärarens lektionsplanering och 

utförande, tekniker och metoder i undervisning och i elevutvärdering. Lärare som 

besitter djup pedagogisk kunskap förstår elevens lärande- och utvecklingsprocess, 

och hur olika teoretiska lärperspektiv kan tillämpas i undervisningsaktiviteter 

(Mishra & Koehler, 2006, s.1026).  

 

Pedagogisk ämneskunskap – (PCK) Pedagogical Content Knowledge 

Kunskap om vilka undervisningsmetoder som är lämpligast att använda utifrån ett 

specifikt ämnesinnehåll och veta hur olika delar av innehållet kan organiseras för 

effektiv undervisning. PCK innefattar även olika teorier om epistemologi, ämnes-

mässiga koncept och begrepp, pedagogiska tekniker, kunskap om elevers förförstå-

else och inlärningssvårigheter i ett ämnesinnehåll, och hur detta kan synliggöras för 

att främja lärandet (Mishra & Koehler, 2006, s.1027).  

 

Teknisk kunskap – (TK) Technological Knowledge 

Kunskap om teknik och hur digitala och analoga artefakter fungerar. TK innefattar 

även förmågan att lära sig om och använda sig av teknik och utveckla färdigheter för 

att hantera digitala och analoga artefakter. Då tekniken ständigt utvecklas behöver 

även TK utvecklas, och människor behöver fortsätta anpassa sig till och lära sig om 

nya teknologier (Mishra & Koehler, 2006, s.1027).  

 

Teknisk ämneskunskap – (TCK) Technological Content Knowledge 

Kunskap om hur ämnesinnehåll och teknik är ömsesidigt relaterade till varandra. 

Tekniker erbjuder olika representationsformer och läraren behöver vara medveten 

om hur ett ämnesinnehåll kan förändras beroende på vilken teknik som används i 



9 

undervisningen. Det är en avgörande kompetens för lärare att förstå hur ämnesinne-

håll och teknik påverkar varandra, och vilka tekniska artefakter som passar bäst för 

undervisning i ett specifikt ämne (Mishra & Koehler, 2006, s.1028). 

 

Teknisk pedagogisk kunskap – (TPK) Technological Pedagogical Knowledge 

Kunskap om den kapacitet och de komponenter som olika typer av tekniker har i 

lärande och undervisning, och hur undervisningen kan förändras beroende på vilken 

typ av teknik som används i sammanhanget. TPK innefattar förmågor, förhållnings-

sätt och kunskaper som möjliggör lärarens teknikanvändning. Detta kan innebära att 

läraren har förståelse för att vissa tekniska verktyg används för särskilda uppgifter, 

och har förmåga att kunna urskilja och välja verktyg för aktiviteten utifrån verktygets 

lämplighet och begränsningar (Mishra & Koehler, 2006, s.1028).  

 

Teknisk pedagogisk ämneskunskap – (TPCK) Technological Pedagogical Con-

tent Knowledge 

TPACK är grunden för god undervisning med teknik och det krävs att lärare har 

förståelse för de komplexa relationerna mellan pedagogik, ämnesinnehåll och teknik, 

och använder denna specifika kompetens för att utveckla och implementera passande 

undervisning utifrån kontexten denne verkar i (Mishra & Koehler, 2006, s.1028).   

 

 

2.2.1 Utveckling av och kritik mot TPACK 
 

TPACK har kritiserats för att vara statiskt och inte ta tillräcklig hänsyn till den kon-

text som undervisningen sker i. Chen m.fl. (2009) lyfter att ramverket TPACK inte 

tar tillräcklig hänsyn till kontextuella faktorer och variabler som påverkar lärares 

användande och integration av teknologi i undervisning, särskilt variabler såsom lä-

rares åsikter (jmf., Angeli & Valanides, 2009). Även Pareto och Willermark (2019) 

lyfter att mycket av den kritik som riktats mot den ursprungliga TPACK-modellen, 

handlar om att modellen bara beskriver kunskaperna som lärare behöver, där den 

praktiska vägledningen för hur man kan arbeta i undervisningen saknas. Vidare kri-

tiserar Graham (2011) att gränserna mellan de olika domänerna i TPACK-modellen 

kan upplevas som otillräckliga och luddiga, vilket kan leda till att det i praktiken är 

svårt att använda TPACK som ett mätverktyg. Däremot uttrycker Tallvid (2015) att 

det är just detta som är styrkan i TPACK, dvs att de olika kunskapsdomänerna är 
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elastiska och ständigt behöver omtolkas, vilket leder till att det är ett användbart och 

flexibelt ramverk. Han pekar på att TPACK är ofullständig i flera delar, men trots 

detta kan modellen vara värdefull i forskningssammanhang och praktiskt utveckl-

ingsarbete, eftersom ramverket fokuserar på hur teknologin integreras i undervis-

ningen och på interaktionen mellan individ, teknologi, ämnesinnehåll och pedagogik 

(Tallvid, 2015). Denna studie utgår ifrån Tallvids (2015) förståelse av TPACK, men 

även kritiken som har lyfts mot TPACK har beaktats i användningen av ramverket i 

analysen.       

 

 

2.2.2 TPACK in situ   
 

I ett skolutvecklingsprojekt i en nordisk grundskolekontext, har Pareto och Willer-

mark (2019) använt sig av designbaserad forskning för att skapa och utveckla en ny 

variant av TPACK-modellen som situerad i praktiken, dvs förankrad i kontext och 

integrerad i lärares praktiska undervisning. Många TPACK-studier som genomförts 

på senare tid har utvärderat lärares TPACK med hjälp av kvantitativa självrapporte-

rings enkäter som visar att lärarna inte får den praktiska stöttning och utveckling som 

de behöver i undervisningen (Wang m.fl., 2018)1. Syftet med detta utvecklingspro-

jekt var att hjälpa lärare att utveckla sin egen TPACK i den dagliga undervisningen. 

Med hjälp av en utvecklad TPACK-modell var studiens syfte således att stötta lärares 

professionella utveckling i praktiken. Projektet pågick under 3 år och involverade 

grundskolelärare, forskare, skoladministratörer och mer än 1000 elever, och pro-

jektet bidrog till en situerad TPACK-modell där olika metoder belyses (Pareto & 

Willermark, 2019). Det grundläggande TPACK ramverket kan ses som en normativ 

modell för vilka typer av kunskaper lärare behöver i sin undervisning med digital 

teknologi, medan den av projektet som utvecklade TPACK in situ-modellen kan ses 

som en operativ variant, som är aktivitetsbaserad med konkreta lärandeaktiviteter; 

didactic designs (DD). I denna utvecklade variant av TPACK-modellen är den di-

daktiska designen en viktig faktor. Genom att projektet utgick från ett designper-

spektiv på lärande, förstås undervisning som designade aktiviteter där planering, im-

plementering och reflektion ses som viktiga delar i undervisningen. I projektet an-

vändes DD för att beskriva lärandeaktiviteter som designobjekt. Syftet med DD är 

att kontinuerligt beskriva didaktiska aspekter såsom vad, hur och varför i relation till 

mindre lärandeenheter. Dessa lärandeenheter består av kortare planerade lektioner 

med en beskrivning av inlärningsuppgiften, lärandeobjekten och intentionerna, samt 

en detaljerad undervisningsplan för hur man ska kunna uppnå lärandeobjektet och 

 
1 Se utvecklad diskussion om detta i avsnitt 3.Lärares PDK utifrån TPACK-ramverket  
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intentionerna med hjälp av olika verktyg, resurser och organisering. Projektets oper-

ationaliserade TPACK-modell visar hur TPACK kunskap fungerar i praktiken och 

hur detta kan bli synligt, för att sedan manifesteras i form av kunskap. De 7 olika 

delarna i den utvecklade TPACK-modellen beskriver snarare designkvaliteter än 

kunskapsdomäner som i den ursprungliga modellen, där frågeställningar leder ut-

vecklingen. De frågor som ställs i ”TPACK in situ” synliggörs nedan i figuren och 

är tänkta att fungera som stöd för lärare i designen av undervisning med digitala 

teknologier (Pareto & Willermark, 2019) (Figur. 2).  

 

 

 

 

Figur 2. “TPACK in situ” (Pareto & Willermark, 2019, s.1197). 

 

  

2.2.3 TPACK in situ (design quality of a didactic design) 
 

 

 

CK in situ  

Handlar om det specifika ämnet och läroplansmålen som den didaktiska designen 

berör och varför dessa är av betydelse för undervisningssituationens kontext (Pareto 

& Willermark, 2019, s. 1198). 
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PK in situ 

Handlar om vilka pedagogiska metoder och strategier som används i den didaktiska 

designen och varför dessa strategier är relevanta i en undervisningssituations kontext 

(Pareto & Willermark, 2019, s. 1198). 

 

TK in situ 

Handlar om vilken teknikanvändning som används i den didaktiska designen, och 

teknikanvändningens lämplighet i förhållande till den specifika undervisningsaktivi-

tetens kontext (Pareto & Willermark, 2019, s.1198).  

 

PCK in situ 

Handlar om hur de valda undervisningsmetoderna stöttar de valda läroplansmålen i 

den didaktiska designen. I lärarens planering handlar detta om att argumentera för 

hur de valda strategierna ska implementeras i praktiken i den didaktiska designen, 

och att läraren även argumenterar för varför strategierna stöttar de valda lärandemå-

len. För att arbeta med detta i utvärderingssyfte, behöver läraren bedöma sina de-

signargument i relation till undervisningssituationen (Pareto & Willermark, 2019, 

s.1198). 

 

TCK in situ 

Detta handlar om hur den valda teknikanvändningen går i linje med det valda läro-

plansinnehållet i den didaktiska designen. I planeringen för detta behöver läraren 

argumentera för hur och varför den valda tekniken kommer stötta de valda läroplans-

målen, och för utvärdering behöver läraren bedöma hur passande teknikanvänd-

ningen är i undervisningssituationen (Pareto & Willermark, 2019, s.1198). 

 

TPK in situ 

Handlar om hur teknikanvändningen stöttar de valda pedagogiska strategierna i den 

didaktiska designen. I planeringen för detta behöver läraren argumentera för hur och 

varför teknologianvändningen implementerar de pedagogiska strategierna, och för 

utvärdering behöver läraren bedöma hur passande teknikanvändningen är i undervis-

ningssituationen (Pareto & Willermark, 2019, s.1198). 
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TPACK in situ 

TPACK in situ handlar om hur den valda teknikanvändningen, de valda pedagogiska 

strategierna och de valda läroplansmålen fungerar tillsammans i den didaktiska de-

signen för att skapa en stimulerande och lärorik undervisningsaktivitet. I planeringen 

av detta behöver läraren kunna argumentera för hur och varför de olika delarna; pe-

dagogik, ämnesinnehåll och teknik passar i relation till varandra i undervisningssitu-

ationen. För utvärdering, behöver läraren bedöma kombinationens lämplighet för 

den aktuella aktiviteten (Pareto & Willermark, 2019, s. 1199).   
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3 Tidigare forskning   

I den här studien har följande databaser använts till litteratursökningen gällande den 

tidigare forskningen: Education Research Complete, Education Resources Informat-

ion Center (ERIC) och Google Scholar. Jag har även inkluderat artiklar som refere-

rats till i de inkluderade studierna, och genom att min uppsats skrivs inom ramen för 

ett forskningsprojekt, har jag även inkluderat relevant forskning i relation till det 

pågående forskningsprojektet. Detta sätt att inkludera betydelsefulla artiklar kallas 

för snowball sampling eller chain referral sampling (Biernacki & Waldorf, 1981).  

 

 

3.1 Olika konceptualiseringar av lärares PDK  
 

Det finns många olika koncept som har använts för att beskriva lärares kompetens i 

förhållande till digital teknik, tex. datorkompetens, IKT-kompetens, teknologikom-

petens, medie- och informationskunnighet. De vanligast använda begreppen är dock 

digital kompetens och digital literacy (på svenska digital litteracitet2). I en artikel av 

Spante m.fl. (2018) presenteras en systematisk genomgång av utbildningsforskning 

där man har undersökt hur de mer generella begreppen digital kompetens och digital 

literacy används och hur de definieras inom högre utbildning både när det gäller 

studenters och lärares kompetens. Syftet med den systematiska litteraturöversikten 

var att få förståelse för hur man refererat till koncepten över olika tidsperioder, i olika 

länder, inom kunskapsområden, i metoder och analysnivåer. Resultatet av översikten 

visade att det finns en variation av definitioner kring dessa koncept, och definition-

erna skiljer sig åt beroende på om de fokuserar på sociala praktiker eller tekniska 

färdigheter, men även var koncepten används, som exempelvis i policydokument, 

forskning eller inom båda. Spante m.fl. (2018) belyser att definitionen av digital li-

teracy i tidigare forskning, grundas i en förståelse som berör en mer färdighetsorien-

terad syn och relaterar till användandet av teknologi, och att definitionen i senare 

forskning riktats mer mot kognitiva kompetenser och färdigheter (jmf., Mishra m.fl., 

2017). Vidare belyses i översikten att definitionen av digital kompetens inom forsk-

ning, pekar mot mer generella definitioner som innefattar kognitiva förmågor och 

problemlösning, och lärares skicklighet och användande av digitala teknologier i 

 
2 I svensk forskning används både det svenska begreppet digital litteracitet och det engelska begrep-

pet digital literacy, vilket jag har valt att använda i min uppsats där författarna använt detta begrepp.  
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undervisning, och vilka implikationer detta har för elevers lärande. Resultatet visar 

även att digital literacy är ett mer frekvent använt koncept inom forskning, än be-

greppet digital kompetens. Bland de publikationer som hänvisar till policydokument 

för att definiera digital literacy och digital kompetens, är fördelningen jämn. Defi-

nitionen av digital literacy i olika EU och OECD policydokument, fokuserar på di-

gital literacy som en förmåga en individ behöver för att kunna leva och lära i det 

digitaliserade samhället. Förmågor som lyfts är samarbete och kommunikation, samt 

lärande och utveckling med digital media och digitala verktyg (Spante m.fl., 2018). 

Definitionen av digital kompetens lyfts i olika policydokument, och uppmärksam-

mades särskilt när EU fokuserade på nyckelkompetenser för det livslånga lärandet 

(European Commission, 2006). Definitionen av konceptet i denna typ av dokument 

pekar på att digital kompetens syftar till meningsfulla och professionella förhåll-

ningssätt, i användandet av digital teknologi i olika kontexter (Spante m.fl., 2018). 

Även i studien av Krumsvik (2014) som ingår i översikten riktas digital kompetens 

mot en professionell kontext, och i studien utvecklas och expanderas definitionen av 

digital kompetens, genom en introducerad holistisk modell.    

I en annan studie av Lund m.fl. (2014) fokuseras hur begreppet PDK konceptuali-

seras i relation till den kompetens som lärare och lärarstudenter behöver utveckla 

och vilka konsekvenser det har för lärarutbildningen i årskurserna 8–13 i en norsk 

kontext. Syftet med artikeln är att bidra till att etablera ett koncept som fångar både 

möjligheter och utmaningar med teknologi i undervisning och lärande. Lund m.fl. 

(2014) bygger sitt perspektiv av PDK på tre påståenden. Inom PDK behöver man 

inkludera både allmänna och specifika förmågor som en lärare besitter, vilket i prak-

tiken innebär att lärare inte bara tillägnar sig olika teknologier utan att de också be-

höver lära eleverna hur de ska använda teknologierna på ett bra sätt. Det andra på-

ståendet handlar om att teknologier appliceras och förstås på olika sätt, beroende 

vilket ämne man integrerar dem i. Det tredje påståendet handlar om att man behöver 

utbilda lärarstudenter som sedan överför PDK i sin undervisning, för att möta efter-

frågan på digital professionell kompetens. I artikeln positioneras PDK i ett sociokul-

turellt perspektiv på lärande utifrån Vygotskij (1934/2001), där man ser undervisning 

och lärande utifrån de sociala praktiker man ingår i, där artefakter är djupt samman-

vävda i sociala praktiker, och medierar kognitiv aktivitet och utveckling. Den digi-

tala teknologin ses som kulturella verktyg, där lärandeprocessen är sammanvävd 

med användandet av dessa artefakter (jmf., Säljö, 2010). Den här studien tar avstamp 

i den här artikelns resultat, där Lund m.fl. (2014) belyser för att man ska kunna de-

signa bra lärmiljöer med digitala teknologier i lärarutbildningar, behöver man föru-

tom att se de pedagogiska möjligheterna som digitala teknologier erbjuder, uppmärk-

samma de specifika kvaliteter hos digitala teknologier som synliggörs när man an-

vänder dem i olika ämnen och aktiviteter som samspelar med lärandet. I konceptua-

liseringen lyfts det tekniska handhavandet, men pedagogiska och innehållsliga 
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aspekter lyfts också som viktiga delar för god undervisning i ett digitaliserat klass-

rum.   

Ytterligare ett sätt att konceptualisera PDK görs av Pettersson (2018) genom en lit-

teraturgranskning av hur begreppet används i relation till lärare och deras undervis-

ning, organisatoriska infrastrukturer, ledarskap och politik. Ett tema som resultatet 

pekar på är bland annat att digital kompetens används för att skapa debatt mellan 

lärare, forskare och beslutsfattare, och trots detta har ingen gemensam förståelse upp-

nåtts gällande vad lärares digitala kompetens är inom utbildning. En annan viktig 

faktor som pekas ut i studien är strategiskt ledarskap för att omvandla krav från po-

licydokument till realistiska mål, där skolledarna behöver ta ansvar för integreringen 

av teknologi i undervisningssammanhang. Vidare pekar resultatet på att det huvud-

sakliga fokuset i forskningen gällande digital kompetens, berör lärare och deras 

undervisning. Pettersson (2018) belyser att det verkar finnas underliggande antagan-

den inom forskningen där lärare förväntas ta eget ansvar över utvecklingen av sin 

digitala kompetens, för att möta kraven i den digitaliserade skolan.    

  

 

3.1.1 Konceptualisering av lärares PDK på policynivå 
 

På EU-nivå beskrivs lärares digitala kompetens, enligt Caena och Redecker (2019) 

som en del av ”21st century competences”, dvs kompetenser vi behöver betrakta som 

nödvändiga nyckelkompetenser för lärare och elever i ett digitaliserat samhälle. Lä-

rare behöver vidareutveckla sin digitala kompetens för att kunna stötta och förbereda 

elever i deras vidareutveckling i ett digitaliserat samhälle. Ett ramverk som har skap-

ats i Europa för att beskriva dessa kompetenser är; DigCompEdu och omfattar 22 

aspekter av lärares digitala kompetenser (Figur. 3) som är organiserade inom sex 

områden: (1) professionellt engagemang, (2) digitala resurser, (3) utvärdering, (4) 

undervisning och lärande, (5) stärka elever och (6) främja elevers digitala kompetens 

(Redecker, 2017).  
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Figur 3. Översikt av ramverket DigCompEdu 

Källa. (Redecker, 2017, s.8). 

 

 

 

Varje kompetens relateras till sex olika nivåer som börjar på grundnivån A1, upp till 

den högsta nivån C2. Caena och Redecker (2019) diskuterar olika behov och grunder 

för ett sådant kompetensramverk, och belyser att ett av de huvudsakliga syftena med 

detta är lärares professionella utvecklingsbehov. I detta ramverk ligger fokuset på 

hur digitala teknologier kan implementeras och användas i undervisning för att 

gynna lärandet och hur de digitala teknologierna kan användas för att förbättra olika 

lärande och undervisningsstrategier.  

 

Inom DigCompEdu-ramverket har man också gjort en linjär utvecklingsskala för att 

bedöma lärares kompetensnivå och utveckling. Denna skala går ifrån att vara med-

veten användare, till utforskande, integrerande och genom att ha expertis och vara 

ledare når man slutligt upp till en nivå som innovatör (Figur 4). 
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Figur 4. DigCompEdu – Assessing Educators’ Digital Competence  

Källa: https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_en-2017-11-14.pdf 

  

 

DigCompEdu bidrar inte bara till att sätta standarder för lärares digitala kompetens-

utveckling, utan det kan även fungera som ett självbedömningsverktyg i lärares re-

flektioner, för att förstå sin digitala kompetensnivå och sin professionella vidareut-

veckling (Caena & Redecker, 2019). Detta ramverk är ett sätt att rama in lärares PDK 

och beskriver tydligt vad lärare behöver, och detta kommer beaktas i den här studien 

där man undersöker hur det ser ut i de tekniktäta klassrummen.     

 

 

3.2 Lärares utveckling av PDK    
 

Genom åren har upprepande studier om lärares arbete med digitala verktyg inom 

undervisning lyft att lärares förhållningssätt och användning av digitala verktyg i 
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undervisningen, till stor del grundas på vilken nivå de ligger på i sin digitala kompe-

tens (Ferrari, 2012; Krumsvik m.fl., 2016; Olofsson m.fl., 2020; Røkenes & Krum-

svik, 2016). Norge har varit ett föregångsland som redan 2006 inkluderade begreppet 

digital kompetens i läroplaner, och där olika studier har gjorts om vad detta kan ha 

för implikationer på lärares arbete. Ett exempel på detta är den omfattande norska 

forskningsstudien SMIL, som genomfördes under 2012–2013 inom gymnasieskolan 

och är en av de största studierna om digital kompetens i Norge, som resulterat i ett 

flertal studier (ex. Krumsvik, 2014; Krumsvik m.fl., 2016; Moltudal m.fl., 2019; 

Røkenes & Krumsvik, 2016). SMIL studien skildrar hur skolledare utövar ledarskap, 

hur studenter lär och hur lärare undervisar med teknologi i de tekniktäta klassrum-

men, där 17 529 studenter och 2 477 lärare, men även andra aktörer inom skolväsen-

det deltog. I studien av Krumsvik m.fl. (2016) utformades enkäter, där man under-

sökte hur demografiska, professionella och personliga aspekter påverkar lärares in-

dividuella digitala kompetens. Man använde sig av en konkret modell, från en studie 

av Røkenes och Krumsvik (2016), som består av fem delar som beskriver den kom-

plexa kompetensutveckling som lärare behöver gå igenom för att uppnå digital kom-

petens. Modellen visar att man behöver ha grundläggande IKT kunskaper för hante-

ring av digitala verktyg som innefattar: elementary digital skills (1) och basic digital 

skills (2). Den tredje kategorin: didactic ICT competence (3), handlar om att man 

behöver ha en didaktisk IKT kompetens för att hantera och sammanföra olika delar 

i undervisningen såsom pedagogik, ämne och digitala verktyg, vilket leder till en 

dubbel dimension i lärarens undervisning. Den fjärde kategorin: digital learning 

strategies (4) i modellen belyser tillämpningen av digitala verktyg i undervisnings-

aktiviteter, och hur olika digitala lärandestrategier kan vidareutveckla lärares under-

visning och elevers lärande. Den sista och femte kategorin av modellen: digital Bil-

dung (5), handlar om en medvetenhet kring sociala innebörder, medvetenhet kring 

olika etiska överväganden, olika effekter som digitala verktyg kan ha på människors 

utveckling och hur detta kan hanteras, samt hur man kan utveckla för en gynnsam 

syn och användning av IKT verktyg (Figur. 5). I modellen framgår också hur man 

förstår lärares utvecklingsnivå när det gäller PDK från implementering (adoption) 

via anpassning (adaption), ändamålsenlig användning (appropriation) tills man når 

det nyskapande innovationsläget (innovation).  
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Figur 5. Digital Kompetens Modell (Røkenes & Krumsvik, 2016, s. 3)  
 

  

  

 

Resultaten i Krumsvik med kollegors studie (2016) pekar på att demografiska, per-

sonliga och professionella aspekter såsom lärares arbetslivserfarenhet, ålder, konti-

nuerlig IKT utbildning och skärmtid, är faktorer som till viss grad kan förutsäga vil-

ken kunskapsnivå gymnasielärare ligger på i sin digitala kompetens. Digital kompe-

tens är högre hos lärare med mer skärmtid, och lärare med formell och kontinuerlig 

IKT utbildning har högre medelresultat på sin digitala kompetens. Resultaten från 

lärarnas individuella digitala kompetens pekar på att de har bra grundläggande IKT 

färdigheter, men att det är mer varierat vad gäller de digitala lärandestrategierna, 

deras didaktiska IKT kompetens, och digital Bildung. Vidare belyser man att olika 

strategier behöver implementeras, såsom exempelvis kontinuerlig IKT utbildning, 

för att stötta de lärare som har otillräcklig digital kompetens i sin vidareutveckling 

(Krumsvik m.fl., 2016). I en annan SMIL-studie av Moltudal m.fl. (2019), under-

sökte man gymnasielärares PDK och deras undervisningserfarenhet. Den kvalitativa 

delen av resultatet från studien visade att studenter och lärare uppfattade ett samband 

mellan lärares PDK och de sätt som de ledde undervisningen, som är viktig i använ-

dandet av digitala teknologier. Den kvantitativa delen av resultatet som relaterar till 

den kvalitativa delen, indikerade på att gymnasielärares individuella PDK förutsåg 

deras förmåga gällande hur de ledde undervisningen med digitala verktyg. Slutsat-

serna från studien pekar på att lärares PDK och deras undervisningserfarenhet är två 

tätt sammanlänkade delar i dagens teknologitäta klassrum, och att undervisningen 

med digitala verktyg bör medföra pedagogisk kunskap gällande hur man kan skapa 

och främja för ett kontinuerligt arbetssätt i undervisningsmiljöer med digitala tek-

nologier.  
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I en studie av Olofsson m.fl. (2020) i en svensk kontext belyser man att den nation-

ella digitaliseringsstrategin i Sverige diskuterar barn och studenters digitala kompe-

tens utifrån ”adekvat digital kompetens”, men att den ’adekvata’ kompetensen lyser 

i sin frånvaro gällande diskussionen kring lärares digitala kompetens (Utbildnings-

departementet, 2017). Studien av Olofsson m.fl. (2020) grundas på både empiri och 

policydokument, där man undersöker gymnasielärares digitala kompetens på tre 

gymnasieskolor, för att ta reda på vad begreppet ’adekvat’ betyder i praktiken. In-

samlingsmetoden av data bestod av observationer och intervjuer med lärare, där hu-

vudresultatet visade att lärares adekvata digitala kompetens ses som flexibel och be-

stäms utifrån den kontext som undervisningen sker i. Lärares adekvata digitala kom-

petens utgår ifrån olika beslut och aktiviteter, som baseras på lärarens egna värde-

ringar och förståelse där läraren relaterar ”adekvat” till sitt användande och sin 

undervisning med digitala lärresurser. Exempel på detta är när lärare visar adekvat 

digital kompetens i relation till teknologiska utmaningar och teknologiskt-pedago-

giska utmaningar. Kontinuerlig professionell utbildning är också en viktig faktor för 

en hög nivå av adekvat digital kompetens i den digitala skolkontexten. Vidare pekar 

resultatet på att förståelsen kring adekvat digital kompetens, inte verkar förtydligas i 

den nationella digitaliseringsstrategins formuleringar, och denna otydlighet i formu-

leringar av digital kompetens, och olika villkor i skolor kan leda till ojämlika förut-

sättningar för barn och elever att utveckla sitt deltagande i det digitaliserade sam-

hället (Olofsson m.fl., 2020). 

 

 

3.3 Lärarstudenters utveckling av PDK   

 

En hel del studier som undersökt lärares PDK är gjorda inom ramen för lärarutbild-

ning och studerar lärarstudenters uppfattningar om den digitala kompetens de behö-

ver eller deras attityder när det gäller undervisning med digitala verktyg (t.ex. Car-

penter m.fl., 2020; Helleve m.fl., 2020; Johannesen m.fl., 2014; Krumsvik, 2014; 

List, 2019). Ett sådant exempel är studien av List (2019) som använder begreppet 

digital literacy. Studien baseras på tre olika föreställningar av lärarstudenters ut-

veckling av digital literacy som identifierats i litteraturen: i) färdighetsbaserade, ii) 

digital natives, och iii) sociokulturella perspektiv. En framträdande syn på digital 

literacy i dagens samhälle, kan förstås som inbördes relaterade färdigheter som en 

individ behöver för att lyckas i det digitala samhället. Förmågan att med hjälp av 

datorer, kunna använda och förstå information i olika former och från olika källor, 

är en viktig del av digital literacy (jmf., Gilster, 1997). Lists studie baseras på bland 

annat Bawden (2001, 2008) som lyfter de kompetenser som kan vara viktiga för att 

kunna förvärva digital literacy, såsom att kollaborativt arbeta med att kommunicera 

information, läsa och förstå multimedia texter, samla information, men även leta och 
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kritiskt granska information. Studien grundar sig också på ett sociokulturellt per-

spektiv och lyfter literacy som en viktig del av digital literacy som är kopplad till 

meningsfulla aktiviteter och deltagande i olika sociala nätverk (jmf., Limberg m.fl., 

2012). Som nämns ovan, lyfts olika karakteriseringar i litteraturen gällande studen-

ters digital literacy, och i Lists (2019) studie undersöks lärarstudenters perspektiv 

gällande deras individuella digitala literacy-utveckling. Studien genomfördes vid ett 

universitet i USA där man undersökte lärarstudenters uppfattningar om digital lite-

racy-utveckling, i linje med de tre föreställningarna som nämns ovan. I studien ge-

nererades data primärt genom en enkät med frågor som var riktade mot responden-

ternas syn av digital literacy-utveckling. Resultatet i studien pekade på att lärarstu-

denters perspektiv på digital literacy-utveckling, vanligtvis var inriktad på färdig-

hetsbaserade perspektiv, men deras förståelse kring detta förekom även i linje med 

resten av perspektiven som har identifierats i litteraturen; digital natives och socio-

kulturella perspektiv (List, 2019).    

  

I ytterligare en studie som fokuserar på lärarstudenters PDK av Johannesen m.fl. 

(2014), lyfter man och diskuterar förståelsen av begreppet digital kompetens med en 

kritisk blick, inom lärarutbildningar och skolor i Norge. Man vill utveckla en bredare 

förståelse för begreppet digital kompetens, där ett ramverk för lärares digitala kom-

petens tagits fram. I detta ramverk föreslås synsättet på lärares digitala kompetens 

som trefaldig; undervisning i, med och om IKT. Undervisning i IKT innefattar att 

gradvis öka studenternas digitala kompetens genom systematisk träning i användan-

det av olika program och digitala teknologier. Undervisningen med IKT innebär att 

använda teknologi som ett redskap för att gynna lärandet med varierade undervis-

ningsmetoder och varierat innehåll som vidare bidrar till elevers utveckling av digital 

literacy. Undervisning om IKT handlar om relationen mellan samhället och teknolo-

gin, och teknologins historia och utveckling. Vidare behandlar området vilka kultu-

rella och sociala betydelser teknologin har haft och betydelsen för elevers deltagande 

i digitala medier för den vidare demokratiska utvecklingen. 

 

I en norsk fallstudie av Helleve m.fl. (2020), lyfter man möjligheter och utmaningar 

med PDK som lärarstudenter möter i övergången från att vara privata till profession-

ella aktörer. Denna studie är en del av en jämförande studie inom social media, etik, 

och lärarutbildning i Australien och Norge, och genomfördes under tre perioder av 

datainsamling mellan 2011 och 2013 (Helleve m.fl., 2013). I intervjuerna inklude-

rade man lärarstudenters och nyexaminerade lärares tidigare erfarenheter, gällande 

fall med etiska dilemman i deras användande av sociala nätverkssajter såsom Fa-

cebook. Resultat från studien pekar på att sociala nätverkssajter används för privat 

syfte och att lärarstudenter upplevde att de hade lite erfarenhet i att använda dessa 

för pedagogiska syften. Vidare pekar resultatet på att reflektion kring lärares tidigare 

upplevelser av etiska dilemman kopplade till sociala nätverkssajter, kan vara ett bra 
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sätt för dem att få insikt i sin professionella digitala kompetens, och att lärarutbild-

ningen bör skapa möjligheter för denna typ av reflektion. Studien visar att det behövs 

mer än att lära sig designa pedagogiska lärandeaktiviteter med teknologi för att bli 

en professionell lärare i en digital värld. I övergången mellan student och profess-

ionell lärare, behöver lärarstudenterna vara medvetna om och ta ansvar för hur de 

presenterar sig själva i sociala medier, och utveckla en självförståelse för sin roll i 

den digitala sfären (Helleve m.fl., 2013). 

 

I en studie av Carpenter m.fl. (2020), får vi en inblick i uppfattningar av verksamma 

lärare inom lärarutbildningar, gällande deras teknologiska kompetenser baserat på 

Teacher Educator Technology Competencies (TETC; Foulger m.fl., 2017), som in-

nehåller 12 olika teknologiska kompetenser och fungerar som riktlinjer för lärare 

inom lärarutbildningar i USA. Syftet med studien var att ge lärare möjlighet att re-

dogöra för sina teknologiska kompetenser, som kan fungera som en bas för vidare 

forskning och stöttning för verksamma lärare inom lärarutbildningar, och stötta de i 

arbetet med att utbilda framtidens lärare och lära de att använda teknologi. Vidare 

vill man med insikten från lärarnas teknologiska kompetenser och uppfattningar om 

TETC, främja och rama in för professionell utveckling, se utmaningar och begräns-

ningar i användandet av TETC, samt vidareutveckla TETC. I studien använde man 

sig av en blandad metod med anonyma enkäter online, genom olika kanaler för att 

få ett brett underlag av verksamma lärare inom lärarutbildningar. Den del av resul-

tatet som kan vara av relevans för denna studie, handlar om lärarnas uppfattning om 

de tre viktigaste kompetenserna av TETC. I resultatet framkommer det att den vik-

tigaste kompetensen ses som att implementera pedagogiska tillvägagångssätt i 

undervisningen för att förbereda lärarstudenterna för effektivt användande av tek-

nologi. Den näst viktigaste kompetensen var att stötta lärarstudenterna i deras ut-

veckling gällande förmågor, kunskap och attityder i undervisning med teknologi 

inom deras specifika undervisningsämnen. Den tredje viktigaste kompetensen av 

TETC rankades som att använda olika online verktyg för att förbättra lärande och 

undervisning.        

 

 

 

3.4 Lärares PDK utifrån TPACK-ramverket 

 

I en litteraturöversikt av Wang m.fl. (2018) framkommer det att det är mest kvanti-

tativa studier som har gjorts inom tidigare forskning gällande ramverket TPACK. 

Syftet med litteraturöversikten var att undersöka forskning som publicerats mellan 

2006–2015, gällande hur man har mätt och rapporterat om lärarstudenters TPACK-
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utveckling. Resultatet från litteraturöversikten är organiserat kring fem olika forsk-

ningsmetoder; självrapporteringsmetodik, resultatbedömning, öppna frågeformulär, 

observationer och intervjuer, där olika teman belyses gällande lärarstudenters 

TPACK-utveckling. De resultat som framkom från studier som använde självrappor-

teringsmetodiken medförde tre olika teman. Det första temat uppmärksammade hur 

effektiv utformning av teknologisk implementering i undervisningen, kan förbättra 

TPACK utvecklingen. TK-relaterad kunskap (Technological Knowledge), var tätt 

sammankopplad med möjligheterna till användning av teknologi i lärarutbildningars 

olika kurser (Young m.fl., 2013). Det andra temat som framkom i resultatet, hand-

lade om att lärarstudenters TPACK-utveckling kan påverkas av hur mycket tidigare 

erfarenhet man har av undervisning, och det tredje temat pekade på att lärarstuden-

ters TPACK-utveckling hade ett starkt samband med TK-relaterad kunskap (Wang 

m.fl., 2018). Resultatet från studier som använde sig av intervju som forskningsme-

tod för att mäta lärarstudenters TPACK utveckling, visade att studenternas kunskap 

om digitala teknologier ökade deras uppfattning om TK-relaterad kunskap. I resul-

tatet indikerade även lärarstudenterna att både pedagogisk och teknologisk kunskap 

ansågs som nödvändiga, för att kunna skapa ett effektivt lärande och en stimulerande 

undervisningsmiljö i de tekniktäta klassrummen. Resultatet från TPACK studierna 

som använde intervju som forskningsmetod, pekade även på några andra teman, där 

ett av dem handlar om en ordentlig grund för digital implementering i ämnesspecifik 

undervisning. Genom att ha en ordentlig design för användningen av digitala tek-

nologier i relation till ämnet, visade lärarstudenterna både inspiration och en vidare-

utveckling i sin TPACK utveckling. Lärarstudenterna uttryckte att när de blev un-

dervisade i implementerandet av digital teknologi, kunde de sedan enklare välja pas-

sande digitala verktyg för sin egen undervisning. Ett annat tema pekade på att lärar-

studenters kunskap inom TK och TPACK ökar, där man belyser att det kan finnas 

ett direkt samband mellan utvecklingen av TPACK-kunskapsdomänerna TK och 

TPACK (Wang m.fl., 2018). Wang m.fl. (2018) refererar till en studie av Chien m.fl. 

(2012) där detta tema uttrycks, som visade att lärare i sin undervisning av teknologi-

integrering, stängde gapet mellan teknologisk design och instruktionsdesign. Vidare 

refererar Wang m.fl.  (2018) till andra studier med liknande resultat, där man pekar 

på att genomtänkt, noggrann och guidad undervisning där teknologi introduceras och 

studenterna lär sig implementera digital teknologi, hjälper dem att utveckla positiva 

förhållningssätt och attityder till verktyget. Resultaten från studierna ovan pekar på 

att planering och ordentlig guidning av teknologierna och hur de kan implementeras, 

både ökar lärarstudenters TK och stöttar dem att använda sina teknologiska färdig-

heter med det aktuella ämnet och med olika undervisningsmetoder (Chien m.fl., 

2012). Konklusionen som görs i studien är således att utvecklingen av grundläggande 

teknisk kunskap (TK) är fundamentalt för lärarstudenters utveckling av TPACK 

(Wang m.fl., 2018).    
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I en empirisk studie i den nordiska kontexten som utgått från TPACK-ramverket 

beskriver Willermark och Pareto (2015) ett treårigt skolutvecklingsprojekt bestående 

av ett gränsöverskridande samarbete mellan grundskolor i Sverige, Danmark och 

Norge. Studien involverade 22 lärare och 600 elever i grundskolan där stöttade digi-

tala teknologier använts i undervisning i matematik.  I detta aktionsbaserade projekt 

samarbetade lärarlagen med forskare och resultatet visade att TPACK-baserad kom-

petens utvecklades över tid. Digital teknologi användes både för stöttning och ut-

veckling av innovativ undervisning, där implementering och utveckling av didaktisk 

design undersöktes med hjälp av TPACK-modellen som ett analytiskt verktyg. I de-

ras analys framkom att den didaktiska designen i början fokuserade mer på de tek-

niska delarna och teknisk pedagogisk kompetens (TPK), som med tiden övergick i 

en mer balanserad undervisningsdesign där fler av de olika TPACK aspekterna syn-

tes (Willermark & Pareto, 2015).   
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4 Metod 

Magisteruppsatsen tar, som tidigare beskrivits, utgångspunkt i data från forsknings-

projektet: Advancing teacher professional digital competence (UVK2019-04246). 

Projektet involverar fyra forskare, en doktorand och åtta lärare (som arbetar i par) i 

fyra olika förskoleklasser. I den del av projektet som min uppsats utgår ifrån har man 

utgått från en praktiknära forskningsprocess som innefattar flera iterativa faser i en 

modellomgång eller loop, där forskarna i samarbete med lärarna utforskar PDK för 

undervisning i förskoleklasser (Figur. 6). Den första fasen innehåller workshops där 

forskarna i samarbete med lärarna, designar och utvecklar undervisningsaktiviteter 

som är länkade till innehållet i läroplanen. I den andra iterativa fasen genomförs 

undervisningsaktiviteterna sekventiellt av lärarna. I den tredje fasen genomförs re-

flekterande diskussioner mellan forskarna och lärarna. Fas 2 och 3 är videodokumen-

terade, och i de reflekterande diskussionerna (tredje fasen), visas videosekvenser från 

undervisningsaktiviteterna som stimulans i diskussionerna. Utgångspunkten i detta 

magisterarbete är data från de reflekterande samtalen som kommer att analyseras i 

relation till ramverket TPACK. Forskarna i studien har inte utgått ifrån TPACK, var-

ken i de reflekterande diskussionerna eller för att analytiskt förstå den empiriska da-

tan, utan är min utgångspunkt i detta magisterarbete. 

 

 

 

Figur 6. Den praktiknära forskningsstrategin i projektet 
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Det empiriska materialet som denna uppsats utgår ifrån består av fyra reflektionsdis-

kussioner som videodokumenterats, där varje samtal varar i ungefär 60 minuter med 

sex olika lärare som deltar parvis och tre eller fyra forskare vid varje tillfälle. I de 

reflekterande samtalen används videoklipp från de videodokumenterade undervis-

ningsaktiviteterna som inspiration för att initiera en diskussion om den kompetens 

som lärare tar i bruk och som behövs i undervisningen med digitala verktyg. Video 

som metod möjliggör en rik dokumentation av interaktionen och kommunikationen 

mellan eleverna, förskollärarna och de digitala verktygen, och har därför använts 

som den huvudsakliga metoden för dokumentation av både undervisningsaktivite-

terna och av de reflekterande samtalen (Jordan & Henderson, 1995). Genom att titta 

på videoklipp är intentionen att lärarna skall bli inspirerade att tillsammans med fors-

karna reflektera kring olika pedagogiska utmaningar och möjligheter i aktiviteterna. 

Denna intervjumetod har likheter med stimulated recall intervju (Calderhead, 1981), 

som dock är en mer introspektiv metod för att undersöka undervisningsaktiviteter, 

där man med hjälp ljud eller videoinspelat material, dokumenterar intervjupersoner 

som sedan får ta del av materialet för att höra och se sig själv och kommentera 

materialet. Den avgörande skillnaden med hur metoden här förstås är utifrån den 

teoretiska utgångspunkten som situerad dvs, att reflektionerna som lärarna gör me-

dan de tittar på videoklippen betraktas som kollaborativa överväganden i samtalen i 

den aktuella situationen och inte i termer av, som vanligt med stimulated recall in-

tervjuer, att lärarna uppmanas att minnas individuellt tänkande vid tiden för klass-

rumsaktiviteter (Calderhead, 1981). Haglund (2003) refererar till Keith (1988, i Hag-

lund 2003), som uttrycker att med detta situerade sätt att förstå de samtal som görs, 

ses de reflektioner som lärarna gör snarare som professionella kunskaper än håg-

komster av den inspelade situationen, och lyfter att med ett sådant perspek-

tiv kan stimulated recall istället kallas för stimulated elicitation som betyder att in-

spirera eller framlocka något som i detta fall är pedagogiska reflektioner.  

På grund av Coronapandemin och de nationella restriktionerna, möjliggjordes inget 

deltagande vid insamlandet av data i den här studien, utan fokuset och utgångspunk-

ten är istället på analys av färdig-transkriberat material från fyra reflekterande samtal 

som skickats digitalt av ansvarig forskare. Utifrån etiska överväganden har jag tagit 

del av videodokumentationen av de reflekterande samtalen genom videomöten med 

min handledare, och fått möjlighet att återse sekvenser men inte själv handhaft vide-

ofilmerna. De anonymiserade transkripten översändes via en dropbox-folder som 

tömdes direkt efter nedladdningen.    

Att få ta del av redan genererad och transkriberade data har både för- och nackdelar. 

En av nackdelarna var att jag inte fick möjlighet att delta i denna fas av forsknings-

arbetet, som i detta fall var de reflekterande samtalen som redan var inspelade med 

video. Dock fick jag möjlighet genom videomöten med min handledare, att ta del av 

sekvenser av videofilmerna, där man kunde se deltagarnas interaktion, för att bättre 
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förstå den transkriberade empirin. Då det var svårt att få tillträde till förskolor och 

skolor för att generera ny empiri på grund av Coronapandemin, var fördelen just den, 

att man kunde ta del av redan genererad data digitalt, och anpassa sig utefter den 

rådande situationen.   

 

 

4.1 Studiens kontext och deltagare   

 

De fyra modell-omgångarna dvs looparna kopplas till olika centrala delar i läropla-

nen för förskoleklassen som berör språk och kommunikation, estetiska uttrycksfor-

mer och skapande, lekar och fysiska aktiviteter, samt natur, teknik och samhälle 

(Skolverket, 2019). Loop 1 kopplas till lärandemål som berör gruppering och sorte-

ring av olika djur och växter, samt skapa olika typer av texter såsom sakprosatexter, 

och texter som innehåller både bild, ord och ljud. Loop 2 är kopplad till hållbar ut-

veckling, loop 3 till lärandemål inom teknik och matematik, och loop 4 till lärande-

mål att använda digitala verktyg och medier för kommunikation och presentation. På 

ett generellt plan är de fyra looparna kopplade till skolans uppdrag, där man belyser 

att skolan ska ge elever möjlighet till att lära sig använda digital teknik, samt utveckla 

förståelse för hur digitaliseringen påverkar människan och samhällets utveckling. 

Elever ska lära sig att på ett säkert och ansvarsfullt sätt, använda digitala verktyg för 

att söka och värdera information, och utveckla ett kritiskt förhållningssätt i sitt an-

vändande (Skolverket, 2019). I loop 1, 2 och 3 är det endast förskoleklassbarn, dvs 

12 barn som deltar (det är en F-1: a). I loop 4 är hela klassen med; både barn som går 

i förskoleklassen och barn som går i åk 1, och då är det totalt 23 barn som deltar.    

 

 

4.1.1 Beskrivning av de fyra looparna 
 

Lektionsplaneringarna i den första loopen bestod av att arbeta med fakta om fåglar, 

att barnen i par ska skapa egna faktatexter och faktafilmer om fåglar. Efter faktatex-

terna planerar man att arbeta med appen Stop Motion som först ska introduceras av 

lärarna, och vid ett senare tillfälle börja skapa sina egna faktafilmer. I den andra 

loopen bestod planeringen av att arbeta med materialet: ”Sopsamlarmonster” som 

innehåller 17 olika monster, och detta är ett material från Hässleholms kommun, som 

används inom hållbar utveckling för att träna på och lära sig om källsortering 

https://www.mittavtryck.se/vuxna/forskolaf-klass/. Materialet utgår från att varje 

https://www.mittavtryck.se/vuxna/forskolaf-klass/


29 

monster samlar på en fraktion och ansvarar för en specifik del i sopsorteringssyste-

met. Varje monster har sin egen QR-kod och barnen har lärt sig att samla in fakta om 

varje monster genom att läsa av QR-koden med en iPad. Barnen har även arbetat 

med appen Stop Motion under denna loop. I den tredje loopen innehöll lektionspla-

neringarna både analog och digital programmering. Under dessa lektionsaktiviteter 

är tanken att eleverna ska programmera både med symboler och med kroppen, men 

även med hjälp av Blue-Botar. I den fjärde loopen planerade man för lektionsaktivi-

teter som bestod av att arbeta med iPads för att förmedla åsikter genom skriftlig och 

muntlig presentation i presentationsprogrammet Keynote. I arbetet med Keynote ut-

går man ifrån att eleverna ska arbeta med böcker och skapa egna presentationer, där 

de vid olika tillfällen kommer presentera information om de medtagna böckerna. 

 

 

4.1.2 Analys 
 

De reflekterande samtalen har analyserats med hjälp av interaktionsanalys (Jordan 

& Henderson, 1995). Denna analytiska ansats innebär en förståelse av deltagarnas 

interaktion som kontextualiserad i deras erfarenheter och rutiner, tillsammans med 

de digitala artefakterna som de använder sig utav. Interaktionsanalys beskrivs som 

en interdisciplinär metod, och är en videobaserad analysmetod som undersöker både 

människors verbala och ickeverbala interaktion, samt användandet av olika artefak-

ter och teknologier där man identifierar problem och rutiner, men även möjligheter 

till lösningar (Jordan & Henderson, 1995). I denna studie, är det den verbala inter-

aktionen som är huvudfokus, då det handlar om reflekterande diskussioner och de 

artefakter som ingår är främst de videoklipp som visas och som därmed inspirerar 

till reflektion. Det analytiska arbetet började med att jag i det färdig-transkriberade 

materialet försökte identifiera och dokumentera potentiellt intressanta aspekter, som 

bedömdes som relevanta för min forskningsfråga. I denna fas försökte jag med stöd 

i lärarnas verbala interaktion genom interaktionsanalys (Jordan & Henderson, 1995), 

att undersöka hur olika aspekter av PDK diskuterades. I nästa fas genomförde jag en 

kodning av datan för att kategorisera de aspekter av PDK som lärarna lyfte i diskuss-

ionerna. Därefter inleddes en analytisk process för att koppla dessa aspekter till 

TPACK-ramverket. Slutligen gjordes ett urval av relevanta utdrag som illustrerar 

interaktionsmönster och pekar ut samspelet mellan olika former av kunskap utifrån 

TPACK. Detta beskrivs vidare nedan.    
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Analysen syftar till att undersöka vilka aspekter av PDK som framträder i lärares 

reflektioner och hur dessa aspekter av PDK analytiskt förstås med stöd av ramverket 

TPACK och TPACK in situ. Behandlingen av data började med att det transkribe-

rade materialet lästes igenom flera gånger för att utläsa teman i relation till ramverket 

TPACK. Under denna process sorterades materialet in i ett separat dokument, i form 

av kortare excerpt, under de aspekter av TPACK där det passade in. Med andra ord 

är det mycket material som inte har kommit med i analysen då det inte har passat in 

under de olika TPACK-aspekterna. Därefter lästes materialet igenom med en mer 

kritisk blick för att se om det passade in under varje aspekt och motivering till detta. 

I denna fas påbörjades även analys av lärarnas interaktion, och med en fördjupad 

analytisk blick urskilja hur lärarnas utsagor passade in under varje TPACK-aspekt. 

 

 

4.1.3 Forskningsetiska principer 
 

Studien förhåller sig till de fyra forskningsetiska principerna; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2017). Samtliga deltagare har blivit informerade om de forskningsetiska principerna, 

studiens syfte och genomförande. Forskningsprojektet har godkänts av Etikpröv-

ningsmyndigheten (Dnr: 2019-04246). Barn är involverade i projektet där fokuset 

riktas mot kommunikationen och interaktionen mellan barn och förskollärare. Ef-

tersom barnen som deltar i studien är under 15 år, har skriftliga samtycken från för-

skollärarna och vårdnadshavarna samlats in (Vetenskapsrådet, 2017). Man har även 

uppmanat eleverna att ge muntligt samtycke till att videodokumenteras under klass-

rumsaktiviteterna. Även om lärarna är i fokus krävs det ytterligare ansvar från fors-

karna för att skapa ett säkert och tryggt sammanhang för barnen och säkerställa deras 

rättigheter. I projektet diskuteras etiska överväganden återkommande under forsk-

ningsprocessen, eftersom det är svårt att veta vilka etiska frågor som kan uppstå un-

der processens gång.       
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5 Resultat 

Nedan presenteras de utvalda excerpten från varje loop som följs av en analys. 

Analysen syftar till att undersöka vilka olika aspekter av PDK som framträder i lä-

rarnas reflektioner och hur dessa aspekter av PDK analytiskt förstås med stöd av 

ramverket TPACK.     

 

 

5.1 Loop 1 ”Stannfåglar” 

 

I det första excerptet reflekterar lärarna över den innehållsliga aspekten, som hand-

lar om att eleverna skall producera en digital faktafilm, och resonerar över om det 

hade blivit en mer kreativ digital aktivitet om eleverna själva hade fått välja inne-

håll.   

 

Excerpt 1 

332.  Sofia:     jo men de tror ja dom har ganska bra samla fakta för vi har använder mycket 

film faktafilmer prata fakta vad kan vi  

333. Forskare:   om de e någon skillnad från vanlig berätta vanlig saga liksom  

334. Sofia:    ja tror att dom rent spontant väljer mer berättande skapande fri att de e mer en 

naturlig del än att göra faktafilm de tror ja som de sa ja nog efteråt att de hade 

kanske jag valt å göra med äldre barn att de e en själva fokus för ettor tvåor 

kanske F skulle naturligtvis bara vara kvar i de kreativa lite spontana å se vad 

de blev  

335. Forskare:   men å andra sidan står de i de centrala innehållet att man ska hålla på med sak-

prosa å de e ju fakta så de e inte   

336. Sofia:    ja men att man kanske hade mer möjlighet att dom själva fick välja vad ska 

den handla om vintern våra vinterfåglar utan man kanske själv vad skulle du 

vilja berätta om nånting som e mer personligt nåt som man kan mycket alla har 

ju sina egna att då hade de blitt en mer  

337. Anne:    ah då hade de blitt roligare å berätta för kompisarna sen 

338. Sofia:    å i syfte att på nåt sätt att dela med sig av de för att man att man vet att man har 

en uppgift med de man gör presentera då är det mer värdefullt än bara en upp-

gift som vi lagt på nu ska ni göra dom ser ju fortfarande inte vad de ska an-

vända den här faktafilmen för visst visa upp men sen då  
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Analys:  

I det första excerptet förs en diskussion kring att skapa fritt, samt faktafilmer som 

eleverna redan har arbetat en del med tidigare. Lärarna diskuterar främst innehålls-

liga aspekter, det vill säga lärarnas ämnesmässiga kompetens framträder som de be-

skriver som ”fakta”. Detta uttrycker Sofia i tur 332 ”vi har använder mycket film 

faktafilmer prata fakta”. Forskaren frågar då om det är någon skillnad mellan fakta-

film och att ”berätta vanlig saga”. Sofia fortsätter att reflektera över detta i relation 

till berättande och fritt skapande och säger ”ja tror att dom rent spontant väljer mer 

berättande skapande fri att de e mer en naturlig del än att göra faktafilm” (tur 334). 

Här framkommer det att det finns ett problem med att det innehållsliga i form av 

fakta om fåglar ställs emot det innehållsliga som handlar om filmskapande. Diskuss-

ionen kretsar således kring att lärarna utgår ifrån att om de utgått ifrån fritt berät-

tande, hade de introducerat filmskapande på ett mer lustfyllt sätt, då eleverna redan 

känner sig bekväma med att skapa faktafilmer vilket kanske inte av eleverna upplevs 

som lika meningsfullt. Hade lärarna valt något utifrån barnens perspektiv, hade in-

nehållet möjligtvis upplevts som mer meningsfullt, snarare än ett bestämt material 

såsom vinterfåglarna utifrån lärarnas planering. Sofia uttrycker detta i tur 336 som 

att om de som lärare kunde frågat dem ”vad skulle du vilja berätta om nånting som 

e mer personligt”. Annas svar på detta i turen efter är att ”då hade de blitt roligare å 

berätta för kompisarna sen” (tur 337), här inkluderar Anna tillfället när eleverna pre-

senterar sina filmer för varandra. De aspekter av professionell digital kompetens som 

framträder i excerpt 1 är innehållsliga aspekter, som blir viktiga att som lärare re-

flektera över när elevernas kunskapsmål är att lära sig att använda digitala verktyg i 

ett kreativt arbete. Lärarna diskuterar ett alternativt lektionsupplägg där de uttrycker 

att uppgiften kunnat bli mer intressant och kreativ för eleverna om de haft ett tydli-

gare fokus på filmskapande som kunskapsinnehåll. Lärarnas reflektioner om att ele-

verna snarare hade valt att skapa något som de upplever som meningsfullt, som de 

sedan kanske hellre visar upp till sina klasskamrater, visar på en pedagogisk reflekt-

ion kring elevers lärande och meningsskapande. När det gäller den innehållsliga 

kompetensen framträder den på så vis att det som lärarna diskuterar som ett innehåll, 

är mer kopplat till barnens utvecklade förmåga, dels att skapa en film men även att 

presentera den för sina klasskamrater än specifik kunskap om flyttfåglar. Utifrån 

TPACK-modellen framträder således tydligast pedagogisk kompetens och ämnes-

kompetens medan den tekniska kunskapen inte är explicit utan mer implicit då den 

framkommer i form av film. Exemplen ovan hamnar därför i skärningspunkten mel-

lan CK och PK inom TPACK-modellen – inom PCK; Pedagogisk ämneskunskap 

(Mishra & Koehler, 2006). Utifrån PCK in situ, kan man se att lärarnas reflektioner 

hamnar i ett läge där de bedömer sin didaktiska design i relation till vad de planerade 

att eleverna skulle utveckla kunskap om, dvs filmskapande med hjälp av appen Stop 

Motion och hur man hade kunnat designa undervisningssituationen annorlunda (Pa-

reto & Willermark, 2019). 
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I det andra excerptet diskuterar lärarna en särskild sekvens som de sett ett videoklipp 

på där det visade sig att det uppstod problem när det gällde ljudinspelningen i appen 

Stop motion.  

 

Excerpt 2  

280. Anne:  de står, ja de står nog record när du ska spela in sen står de nog stopp 

 när du ska stoppa  

 

281: Sofia:  ah de gör de ah  

 

282.  Anne:  nu glömde vi trycka på done där var de de eller  

 

283.  Sofia:  nä de va med  

 

284. Anne:  ja de gjorde 

 

285. Sofia:  ja sa inte att jag tryckte de de var därför ja missa de  

 

286. Anne:  men du tryckte på den eller   

 

287. Sofia:  ja tror nog jag skulle sagt de tydligare för att de va ju de som flera missade när 

 dom spelade in trycka på done stopp done  

 

288. Anne: ah de gjorde nämnde ja också ja hade inte riktigt koll på de heller 

 

289. Sofia:  ah nä men nä vi hade inte provat så jättemycket ljud så de kände ja redan när  

 ja skulle visa ja har inte jättekoll med själva ljudinspelningen å så   

 

290. Anne:  nä just de  

 

291. Sofia:   vi la inte så mycket tid på det  

 

 

Analys:  

I detta stycke reflekterar förskollärna om ljudinspelning och hur de hanterade det. I 

tur 280 lyfter Anne detta i relation till hur tekniken fungerar som Sofia håller med 

om. Därefter resonerar Anne i tur 202 om att de missade att visa barnen en del av 

funktionerna ”nu glömde vi trycka på done där”, detta svarar dock Sofia på att de 

hade gjort. Efter ytterligare resonemang kommer de fram till att de hade tryckt på 

”done” men de hade inte förklarat detta tillräckligt tydligt för barnen. Sofia uttrycker 

”ja tror nog jag skulle sagt de tydligare för att de va ju de som flera missade när dom 

spelade in trycka på done stopp done” (tur 287). Detta är Anne enig om och lägger 

till att det kan bero på att hon inte hade tillräcklig teknisk kunskap om detta handha-

vande ”ja hade inte riktigt koll på de heller” (tur 288). Sofia förstärker att de båda 

saknar den tekniska kompetensen när det gäller det med just ljud i relation till appen 

Stop motion och säger ”nä vi hade inte provat så jättemycket ljud så de kände ja 
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redan när ja skulle visa ja har inte jättekoll med själva ljudinspelningen å så” (tur 

289). Därefter reflekterar hon kring att de inte la så mycket tid på denna aspekt i sin 

förberedelse (tur 291). Sofia lyfter således i excerpten att hon skulle varit tydligare 

och belyser att flera av eleverna missade att trycka på done/stopp när de spelade in 

ljudet. Denna interaktion kan tolkas som att de inte förstod hur viktig den här 

aspekten var (tekniken och ljudet) tills det utspelades i klassrummet, och i reflekt-

ionen visar de på pedagogisk kunskap hos lärarna, där båda uttrycker att de kunde 

gjort annorlunda och visat tydligare för att eleverna skulle lärt sig hur man manövre-

rar ljudinspelningen på Stop motion appen. De aspekter av professionell digital kom-

petens som framträder i det här excerptet är dels tekniska aspekter som lärarna be-

höver ha kunskap om, samt pedagogiska aspekter, dvs tillräcklig kompetens för att 

förstå vilka tekniska, handhavande delar som är särskilt viktiga att presentera för 

eleverna. Här lyfter således lärarna den viktiga aspekten som kan kopplas till teknisk 

pedagogisk kunskap (TPK), dvs att som lärare behöver de ha en förförståelse för 

funktioner i en app för att kunna implementera ett nytt verktyg (Mishra & Koehler, 

2006). Därför behöver de själva ha approprierat funktionaliteten så att det blir tydli-

gare hur ett verktyg skall introduceras och hur de skall stötta eleverna när de stöter 

på ett problem med tekniken (Vygotskij, 1934/2001). Genom att lärarna approprierar 

tekniken, kommer det att bli en del av deras erfarenheter och en del av deras tänkande 

(Vygotskij, 1934/2001), där lärarna tar till sig något och gör om det till sitt eget 

(Säljö, 2015). I detta samspel med tekniken och i denna kunskapsprocess, medieras 

kunskapen och understöds av de teknologiska artefakterna (Vygotskij, 1934/2001). 

Utifrån TPACK-modellen framträder således tydligast teknisk och pedagogisk kom-

petens i detta stycke, och hamnar därför i skärningspunkten mellan TK och PK i 

TPACK-modellen - TPK; teknisk pedagogisk kunskap (Mishra & Koehler, 2006). I 

relation till TPK in situ kan man i lärarnas reflektioner se att de lyfter didaktiska 

aspekter, och hur viktig implementeringen av teknikanvändningen var i undervis-

ningssituationen, genom att uttrycka att de inte hade tillräckligt med kunskap i sitt 

användande av tekniken och att de hade kunnat göra annorlunda (Pareto & Willer-

mark, 2019).  

 

5.2 Loop 2 ”Hållbar utveckling” 

 

I excerptet nedan diskuterar lärarna och forskarna över de positiva delarna med det 

digitala verktyget ”Sopsamlarmonstren” som lärarna använt sig av, och diskuterar 

syftet med QR upplägget samt lärarnas tekniska förberedelse inför aktiviteten. 
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Excerpt 

39. Forskare:  jag tänkte jag hade skrivit upp några frågor här vi var ju inte med då äh  

när ni planerade kring det här QR upplägget hur resonerade ni då ren 

asså rent hur ni skulle didaktiskt göra det vad syftet med det och även 

hur ni förberedde er rent tekniskt också   

 

40. Sofia:  äh rent teknisk så va det väl bara å försöka hitta en app att ladda ner att 

 det fanns fungerande appar på iPaden äh hittade en gratisvariant äh å 

 sen hann inte ja och Anne å prata så mycke om de de var väl lite lyck

 träff att de fanns i det här materialet om dom sopsamlarmonstrena som 

 dom hade i Hässelholm  

 

41. Forskare:  de var färdigt alltså å ni  

 

42. Sofia:  de var färdigt å man behövde inte nära själv jag har använt mig av dom  

       tidigare å vet att dom är ganska bra äh för jag tänker ju att rent digitalt 

 så vill ja ju att att man ska förstå det att man kan söka kunskap å man 

 kan söka fakta genom att använda sig av nätet å så samtidigt som jag är 

 lite orolig då för att det blir så stort var hamnar dom när dom själva ska 

 googla eller söka reda på så då tycker jag att det va ett så bra sätt här 

 kan man faktiskt ta reda på fakta om nånting med hjälp av ett digitalt 

 verktyg och att de är väl utvalt va som kommer fram   

 

43. Anne:  att de är begränsat ja 

  

 

Analys:  

I detta stycke diskuteras lärarnas tekniska förberedelse och funderingar inför aktivi-

teterna med QR-koderna. I tur 39 frågar forskare 3 lärarna hur de resonerade kring 

de didaktiska aspekterna gällande QR-upplägget och hur de förberedde sig tekniskt 

inför aktiviteterna. Sofia lyfter att ”rent teknisk så va det väl bara å försöka hitta en 

app att ladda ner” (tur 40) och ”gratisvariant äh å sen hann inte ja och Anne å prata 

så mycke om de” (tur 40). Efter Sofias reflektion frågar forskare 3 om materialet var 

färdigt och detta bekräftar Sofia i tur 42, där hon lyfter att materialet var färdigt och 

belyser att hon själv har använt sig av materialet tidigare och anser att det är ett bra 

material. Att materialet är bra reflekterar Sofia över i tur 42, där hon lyfter relationen 

mellan det tekniska, pedagogiska och ämnesmässiga innehållet, som kan kopplas till 

teknisk pedagogisk ämneskunskap (TPACK) och är grunden för god undervisning 

med teknik, där man förstår sig på det komplexa samspelet mellan teknik, pedagogik 

och ämnesinnehåll (Mishra & Koehler, 2006). Utifrån TPACK-modellen framträder 

således teknisk, pedagogisk och ämnesmässig kompetens och hamnar därför i skär-

ningspunkten mellan TK, PK och CK i TPACK-modellen - TPACK; teknisk peda-

gogisk ämneskunskap (Mishra & Koehler, 2006). Sofia uttrycker den tekniska och 

ämnesmässiga aspekten om sopsamlarmonstren och säger att ”för jag tänker ju att 

rent digitalt så vill ja ju att man ska förstå det att man kan söka kunskap å man kan 
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söka fakta genom att använda sig av nätet” (tur 42). Vidare reflekterar hon över den 

pedagogiska och ämnesmässiga aspekten där hon uttrycker att tekniken kan använ-

das för att söka information genom att använda internet, samtidigt som hon reflekte-

rar över att det kan bli för brett om andra sökmotorer används  ”å så samtidigt som 

jag är lite orolig då för att det blir så stort var hamnar dom när dom själva ska googla” 

(tur 42) och uttrycker att detta inte är ett orosmoment med detta digitala verktyg då 

denna information är anpassad för elevernas ålder och är omsorgsfullt utvald i förväg 

och säger att ”här kan man faktiskt ta reda på fakta om nånting med hjälp av ett 

digitalt verktyg och att de är väl utvalt” (tur 42). Anne instämmer med Sofia och 

uttrycker detta när hon säger ”att de är begränsat ja” (tur 43). Sofias utsaga kan tolkas 

som att materialet är väl utvalt och kopplat till ämnet de arbetar inom, och kan tolkas 

som ett tryggt och avgränsat sätt att söka information på. Denna reflektion kan ses 

som ett viktigt pedagogiskt övervägande för att underlätta för barnens inlärningspro-

cess inom ämnesområdet. Vidare tyder dessa reflektioner på att teknikanvändningen, 

de valda pedagogiska strategierna och de valda läroplansmålen samspelar bra i den 

didaktiska designen för att skapa en lärorik undervisningssituation som Pareto och 

Willermark (2019) lyfter i den utvecklade varianten av TPACK; TPACK in situ. 

Sofia reflekterar även över didaktiska aspekter i excerpten, över hur och varför den 

pedagogiska inramningen, innehållet och tekniken passade i relation till varandra i 

aktiviteten (Pareto & Willermark, 2019). Tekniken och inlärningsprocessen som 

lyfts i reflektionen ovan, kan kopplas till det Säljö (2015) belyser relativt människors 

samverkan med olika artefakter i termer av mediering (Vygotskij, 1934/2001) i kun-

skapsprocessen mellan individerna och de involverande redskapen.  De aspekter av 

professionell digital kompetens som framträder i den här analysen och excerptet, är 

således dels pedagogiska, tekniska och ämnesmässiga aspekter som lärarna lyfter.  

 

 

5.3 Loop 3 ”Programmering” 
 

I det första excerptet under denna loop diskuterar lärarna och forskarna vilka kom-

petenser lärarna skulle behövt i aktiviteten för att fördjupa barnens kunskaper i pro-

grammeringsaktiviteten med Blue-Bots. 

 

Excerpt 1: 

20. Forskare:  (ohörbart) komma till de vi kan ju återkomma till de för de va ju  

      barnen då men diskutera kommer ni ihåg om ni diskutera liksom vilka  

       kompetenser ni skulle behöva ha äh för att barnen skulle utveckla dom här  
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21. Sofia:  ja men de var just de den svårigheten att vi inte hade riktigt koll på  

      begreppen vad e vad nu då å va börjar vi å liksom hur bygger vi på de för de      

       tyckte ja va jättesvårt personligen äh så att man inte säjer fel att [man  

       (ohörbart) tänka till eftersom man inte använder det så jätteofta vissa begrepp  

       har man ju mer som man använder vardagligt men de som man kände åh man  

       ville fördjupa barnens kunskaper att man då förhoppningsvis säjer rätt begrepp  

       på rätt plats de saknade ja  

 

22. Anne:   aha å de e viktigt å diskutera innan naturligtvis just när man satt å  

      planerade vi spånande lite tillsammans där 

 

 

Analys: 

I det första excerptet diskuterar lärarna och forskarna vilka kompetenser lärarna hade 

behövt i aktiviteten för att hjälpa barnen i deras kunskapsutveckling. Detta uttrycker 

en av forskarna som frågar i tur 20 ”kommer ni ihåg om ni diskutera liksom vilka 

kompetenser ni skulle behöva ha”. Sofia uttrycker att de inte riktigt hade tillräckligt 

med förkunskaper gällande begreppen, som behövdes i programmeringsaktiviteten 

och att det blev svårare att bygga vidare på aktiviteten utan tillräcklig förkunskap. 

Detta uttrycker hon i tur 21 ”den svårigheten att vi inte hade riktigt koll på begrep-

pen”. Här visar Sofia på en pedagogisk reflektion då hon är medveten om att aktivi-

teten hade kunnat vidareutvecklas om hon hade tillräckligt med kunskap för att 

kunna vidare utmana barnen i deras kunskap. Hon uttrycker också att det var svårt 

med begreppen där vissa förekom oftare än andra begrepp som inte var lika vanliga 

och begrepp man ”använder vardagligt” (tur 21) och uttrycker ”de tyckte jag va jät-

tesvårt personligen äh så att man inte säger fel” (tur 21). Hon fortsätter reflektera 

kring att vissa begrepp hade man gärna haft mer förkunskaper om för att kunna vi-

dareutveckla barnens existerande kunskaper. Detta formulerar hon i tur 21 ”åh man 

ville fördjupa barnens kunskaper” och ”att man då förhoppningsvis säjer rätt begrepp 

vid rätt tillfälle det saknade jag” (tur 21). Anne bekräftar Sofias utsaga och tillägger 

att man hade behövt detta under sin planeringstid och säger ”aha å de e viktigt å 

diskutera innan naturligtvis” (tur 22). Utifrån Annes utsaga kan det tolkas som att 

det är viktigt att vara insatta i materialet och samspelta innan undervisningsaktivite-

ten, så att man kan genomföra en bra aktivitet som gynnar barnen. Analytiskt kan 

detta förstås som att lärarna menar att det är viktigt att själva har approprierat (Säljö, 

2015) de begrepp de skall undervisa eleverna om. I denna sekvens lyfts de teknikre-

laterade begreppen såsom programmering i samband med Blue-Bots, men även pe-

dagogiska reflektioner och därför framträder således tydligast ämnesmässig kompe-

tens CK och pedagogisk kompetens PK och hamnar i skärningspunkten mellan CK 

och PK - i PCK, pedagogisk ämneskunskap i TPACK-modellen (Mishra & Koehler, 

2006). De aspekter av professionell digital kompetens som framträder i lärarnas re-

flektioner i det här excerptet är således pedagogiska och ämnesinriktade aspekter. I 

excerptet ovan resonerar lärarna över att det är viktigt att eleverna får kunskap om 
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rätt begrepp när de skall utveckla kunskap om programmering, något som funnits 

med i hela den didaktiska designen från planering, implementering och i denna re-

flektion vilket kan kopplas till PCK in situ (Pareto & Willermark, 2019).  

 

 

I det andra excerptet diskuterar lärarna och forskarna kring en undervisningsaktivitet 

med Blue-Bots. I diskussionen framträder det även reflektion kring den förra loopens 

innehåll med QR-koder. 

 

Excerpt 2: 

38. Sofia:  ah ja pratar mycke å försöker å tekniken vill ja lyfta vet ja när vi tittade på  

       blue bottarna å försökte för att dom ville ju väldigt gärna trycka å testa å  

       undersöka å titta de tror ja dom kunde ganska mycke om de en del hade ju  

 testat innan å så så ja vet att ja tänkte nu måste vi använda begrepp å få ihop de      

       tekniska uppbyggnaden av blue boten de som ja hade koll på i alla fall lite av 

 de man såg inuti å att lyfta de äh så dom uppmärksammade de (.) QR-koderna 

 de knöt vi för dom har ju pratat om de hela terminen sen de förra projektet å 

 förra loopen de är fortfarande lika viktigt så fort dom hittar nånting å dom vill 

 skanna å ta med sig saker å klipper ut små QR-koder å så att de de tycker dom 

 e jättehäftigt  

 

39. Forskare:  då kan man säja att de som ni har gjort föregående de används i senare  

 situationer också då [å dom använder de i sitt rätta sammanhang å så också?   

 

40. Sofia:  [ja de gör det] ja de gör dom å så då måste vi ta fram äh QR-läsare å skanna av 

 de som dom hittar sen har de vart mindre bra utdelning va vi va  

       som kommer upp på skärmarna de e ofta nån sida som inte länkas vidare nån

 stans för att de finns inte i våran region står de men ändå att dom förstår  

 principen å har lärt sig å titta på QR-koderna å tolka dom å se om dom liksom 

 e hela QR-koden eller om de bara e liten reklam QR-kod har vi upptäckt att de 

 finns som inte är är full(ohörbart) så den så vi den pytte pytte lilla inne i  

 Blue botten  

 

41. Anne:   ah 

 

 

Analys: 

I det andra excerptet förs en diskussion kring en undervisningsaktivitet med Blue-

Boten och Sofia uttrycker att hon ville lyfta den tekniska användningen av dessa för 

att barnen visade intresse. Detta uttrycker hon när hon säger ”dom ville ju väldigt 

gärna trycka å testa å undersöka å titta” (tur 38). Med tanke på detta uttrycker Sofia 

en pedagogisk reflektion kring att hon vill skapa en lärandeaktivitet utifrån barnens 

tidigare kunskaper när hon uttrycker ”en del hade ju testat innan å så så ja vet att ja 
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tänkte nu måste vi använda begrepp å få ihop den tekniska uppbyggnaden av Blue-

Boten” (tur 38). När hon nämner att barnen vill testa och trycka, samt att få ihop den 

tekniska uppbyggnaden på Blue-Boten, kan detta kopplas till att barnen vill prova att 

programmera den genom att välja hur den ska röra sig med hjälp av pilarna och att 

hon ville hjälpa dem med detta. Här visar hon både på en pedagogisk reflektion kring 

att barnen lär sig genom att prova, och att hon vill hjälpa dem med det, vilket även 

visar på teknisk kunskap. Hon utgår även ifrån barnens tidigare erfarenheter och in-

tressen, vilket visar på pedagogiska reflektioner för att veta på vilken nivå man ska 

möta barnen i deras lärande. Med tanke på information från excerpt 1, där lärarna 

uttrycker otillräckliga förkunskaper gällande begrepp, är en möjlig tolkning i Sofias 

utsaga i det här excerptet, tur 38 ” ja hade koll på i alla fall lite av de man såg inuti”. 

Hon uttrycker att hon har lite teknisk kunskap men inte tillräckligt i användningen 

av Blue-Boten. Detta kan tolkas som att; hade hon haft mer kunskap, kanske hon 

hade kunnat utmana barnen mer i aktiviteten. Denna tolkning stämmer överens med 

hennes utsaga från excerpt 1 där hon uttryckte otillräcklig förkunskap gällande be-

greppen. Vidare diskuterar Sofia att QR-koderna från den förra loopen kopplade de 

till den här loopen, då barnen fortfarande visar ett stort intresse för QR-koderna. 

Detta uttrycker hon i tur 38 ”QR-koderna de knöt vi för dom har ju pratat om de hela 

terminen sen de förra projektet”.  En av forskarna inflikar och bekräftar då det Sofia 

diskuterat, att det som använts tidigare har de haft nytta av i sin undervisning. Detta 

uttrycker forskare 3 i tur 39 ”då kan man säja att de som ni har gjort föregående de 

används i senare situationer också”. Sedan frågar forskaren Sofia om barnen använ-

der QR-koderna i sitt rätta sammanhang; ”å dom använder de i sitt rätta sammanhang 

å så också?” (tur 39). Sofia bekräftar att barnen använder QR-koderna i sitt rätta 

sammanhang i tur 40 ”ja de gör dom å så då måste vi ta fram äh QR-läsare å skanna 

av de som dom hittar”. En annan aspekt som Sofia lyfter är att QR-läsarna inte alltid 

länkat vidare till någon sida efter att de skannat QR-koden, hon uttrycker ”e ofta nån 

sida som inte länkas vidare nånstans för att det finns inte i våran region står de” (tur 

40). Trots motgångar med tekniken lyfter Sofia att barnen har lärt sig principen om 

QR-koder och hur de fungerar. Sofia belyser att barnen även kan skilja på olika QR-

koder och Anne bekräftar detta. I denna excerpt framgår det således att lärarna anser 

att för eleverna så medierar (Vygotskij, 1934/2001) QR-koder något för eleverna, de 

vet något om dess funktion och hur man skall använda sig av dem. Utifrån TPACK-

modellen framträder således ämnesmässig kompetens i form av digital kompetens 

där programmering och kommando i samband med Blue-Boten och QR-kod belyses 

i excerptet. Förutom ämnesmässig kompetens uttrycker läraren PDK i form av peda-

gogisk kompetens, men även en del teknisk kompetens i utsagorna, och därför ham-

nar diskussionerna här i skärningspunkten mellan teknisk kompetens TK, pedago-

gisk kompetens PK och ämnesmässig kompetens CK i TPACK-modellen; TPACK 

- teknisk pedagogisk ämneskunskap (Mishra & Koehler, 2006). I utsagorna visas 

reflektion på samspelet mellan pedagogik, teknik och ämneskunskap som är en vik-

tig del för god undervisning med teknik (Mishra & Koehler, 2006). Den didaktiska 
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designen i enlighet med TPACK in situ, blir tydlig i deras reflektioner som genom-

syras av ett holistiskt synsätt där de använde kompetensen av samspelet och den 

komplexa relationen mellan teknik, pedagogik och ämnesmässigt innehåll i sitt ar-

bete för att vidareutveckla sin undervisning (Pareto & Willermark, 2019). 

 

5.4 Loop 4 ”Keynote”  
 

I det här excerptet diskuterar forskarna och lärarna om presentationsprogrammet 

Keynote som de har använt i samband med iPads i sin undervisning.   

 

Excerpt 1: 

26. Forskare:  ni introducerar ett begrepp här också  

27. Sofia:  pre var det den äh presentation  

28. Forskar:  hm precis  

29. Sofia:  ah det var svårt att veta  

30. Forskare:  [och det förklarar ni jättemånga gånger]  

31. Sofia:  det var jättesvårt att veta var dom var dom det är ju inte ett jättesvårt ord för mej el-

ler jag upplever (ohörbart) såg inte ut som dom greppade det riktigt 

32. Sabine:  (skakar på huvudet) nä 

33. Sofia:  i början  

34. Sabine:  jag är lite tveksam på det ah (.) nu tror jag ju dom har bättre nu när dom har fått 

göra sin presentation när dom har fått stå där framme och trycka och prata och så 

där men jag nä dom det var nog lite mer att dom fick learning by doing där i slutet  

35. Sofia:  men det är väl lite det som är tanken känner jag att vi genom att använda olika be-

grepp då att implementera det att redovisa har vi ju också benämnt det som och att 

berätta för sina kompisar och ah så att det kommer nog vi tänker på just att använda 

just presentation då vid varje tillfälle vi har använt Keynote hädanefter  

36. Sabine:  mm  

37. Sofia:  för att befästa det  
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Analys: 

I det här excerptet förs en diskussion mellan forskarna och lärarna om presentations-

programmet Keynote som lärarna använt för att lära barnen göra presentationer. En 

av forskarna inleder med att säga att lärarna presenterat begreppet; presentation i tur 

26 ”ni introducerar ett begrepp här också” där Sofia svarar att det är begreppet pre-

sentation de har introducerat. Forskaren uppmärksammar att lärarna förklarar ordet 

presentation många gånger där Sofia bekräftar att det var svår att veta på vilken nivå 

barnen var som hon uttrycker i tur 31 ”det var jättesvårt att veta var dom var” och 

hon reflekterar över att ordet verkade vara svårt för barnen då hon uppfattade det 

som att de inte riktigt förstod vad en presentation var i början av loopen. Sabine 

svarar på detta med att hon nu tror att barnen har greppat vad är en presentation är 

och att presentera med stöd av digital teknik är en del av läroplansmålen och ut-

trycker detta ”nu tror jag ju dom har bättre nu när dom har fått göra sin presentation” 

(tur 34). Detta kan ses som en relevant pedagogisk reflektion där Sabine lyfter att 

barnen har lärt sig vad en presentation är och hur man gör en sådan, genom att an-

vända iPaden och programmet Keynote, och uttrycker även att ”det var nog att dom 

fick lite learning by doing” (tur 34). I denna reflektion resonerar lärarna kring bar-

nens tekniska kompetens i och med att de har använt en iPad och ett presentations-

program. Aspekter som kan kopplas till professionell digital kompetens i det här ex-

cerptet är i form av lärarnas ämnesmässiga kompetens som i detta fall syftar till att 

använda digitala verktyg och medier för kommunikation och presentation. Här görs 

också en reflektion utifrån PCK in situ, där läraren bedömer sin didaktiska design i 

relation till undervisningssituationen (Pareto & Willermark, 2019). Sofia bekräftar 

Sabines reflektion i tur 35 ”det är väl lite det som är tanken känner jag att vi genom 

att använda olika begrepp då att implementera det” och uttrycker att de även benämnt 

presentation som ”att redovisa” (tur 35). Vidare uttrycker Sofia att barnen hädanefter 

kanske kommer att koppla just begreppet presentation till Keynote då de har arbetat 

med detta. Analytiskt pekar detta på att för lärarna är begreppet presentation appro-

prierat (Säljö, 2015) och naturligt i samband med Keynote användning, men att för 

att eleverna också skall ’göra det till sitt’ begrepp för redovisning behöver detta an-

vändas återkommande i liknande sammanhang. Denna reflektion kan också kopplas 

till PCK in situ där undervisningsmetoder stöttar läroplanmålen i den didaktiska de-

signen (Pareto & Willermark, 2019). De aspekter av digital kompetens som tydligast 

framträder i denna excerpt är pedagogiska och ämnesinriktade aspekter. I denna se-

kvens framträder således tydligast pedagogisk och ämnesmässig kompetens i lärar-

nas reflektioner, och därför hamnar aspekter som lärarna lyfter i skärningspunkten 

mellan pedagogisk kompetens PK och ämnesmässig kompetens CK; PCK - pedago-

gisk ämneskunskap i TPACK-modellen. Lärarnas reflektioner ovan hamnar kring 

undervisningsmetoder, ämnesinnehåll och begrepp, där de även visar kunskap om 

barnens förförståelse i ett ämnesinnehåll (Mishra & Koehler, 2006).  
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6 Diskussion 

Målsättningen med denna studie var att identifiera vilka aspekter av professionell 

digital kompetens (PDK) som lärare lyfter i de reflekterande samtalen, samt analy-

sera dessa aspekter i relation till TPACK-ramverket (Mishra & Koehler, 2006). På 

ett övergripande sätt visar resultatet att lärarna lyfter både innehållsliga, pedagogiska 

och tekniska aspekter av professionell digital kompetens i sina reflektioner, kring 

undervisning med digitala teknologier. De tekniska aspekterna som lärarna lyfter 

framträder som relevanta delar av PDK, men dessa förekommer oftast i en kombi-

nation med innehållsliga och pedagogiska aspekter i deras reflektioner. Resultatet 

visar att i relation till TPACK-ramverket, förstås inte lärarnas reflektioner analytiskt 

hamna i de enstaka kunskapsdomänerna såsom ämnesmässig kompetens (CK), pe-

dagogisk kompetens (PK), eller teknisk kompetens (TK) i TPACK-ramverket, utan 

resultatet pekar således på att de aspekter av digital kompetens som framträder i lä-

rarnas reflektioner, är sammansatta av en kombination av de olika kunskapsdomä-

nerna.  

Det analytiska arbetet med att försöka skönja de olika kunskapsdomänerna har varit 

ett stöd för att uppfatta huruvida de olika aspekterna finns med, men sett till lärarnas 

reflektioner är dessa delar givetvis svåra att särskilja helt och går in i varandra, vilket 

också framkommit i analysen. Graham (2011) belyser att gränserna mellan de olika 

domänerna i TPACK-modellen kan upplevas som luddiga och otillräckliga, vilket 

kan leda till att det i praktiken kan vara svårt att använda TPACK som ett mätverktyg. 

I relation till den här studien har kritiken som lyfts mot TPACK i form av mätverk-

tyg, beaktats i användningen av ramverket i analyserna. Även Tallvids (2015) reso-

nemang har dock beaktats då han uttrycker att styrkan i TPACK-modellen, kan just 

ses som att de olika kunskapsdomänerna är elastiska och ständigt behöver omtolkas, 

vilket leder till att TPACK kan ses som ett flexibelt och användbart ramverk.  Trots 

kritiken mot TPACK pekar Tallvid (2015) på att modellen kan vara värdefull i forsk-

ningssammanhang, eftersom ramverket fokuserar på hur teknologin integreras i 

undervisningen och i interaktionen mellan individ, innehåll, teknologi och pedago-

gik.  

I de fall där teknisk pedagogisk kunskap (TPK) framträder i analysen uttrycker lä-

rarna att de behöver ha en förförståelse för tekniska funktioner och handhavande 

kompetens, som de själva behöver ha approprierat (Säljö, 2015) i användningen av 

digitala verktyg som ingår i undervisningsaktiviteterna. Det kan handla om att ha 

kunskaper om funktioner i en app som skall implementeras som ett nytt digitalt verk-

tyg i undervisningen, för att kunna utveckla elevernas förståelse och kunskap om 
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verktyget. Ett exempel på detta framgår i Loop 1, excerpt 2, där lärarna uttrycker att 

de hade kunnat genomföra aktiviteten på ett mer tydligt pedagogiskt sätt med mer 

teknisk kompetens. De aspekter av professionell digital kompetens som framträder 

här är således dels tekniska aspekter som lärarna behöver ha kunskap om, som i sin 

tur inverkar på pedagogiska aspekter, dvs att undervisa på ett sätt där man har till-

räcklig kompetens för att förstå vilka tekniska, handhavande delar, som är särskilt 

viktiga att presentera i undervisningen för barnen. Vikten av att ha teknisk kompe-

tens för att pedagogiskt kunna lägga upp sin undervisning, lyfter även Wang m.fl. 

(2018), vars resultat pekar på att lärarstudenters utveckling av grundläggande teknisk 

kunskap är fundamental för lärarstudenters TPACK utveckling. Wang m.fl. (2018) 

poängterade att studenters kunskap om digitala teknologier ökade deras tekniska 

kompetens, men den pedagogiska aspekten ansågs vara nödvändig för att skapa en 

lärorik och stimulerande undervisningsmiljö. Resultatet från den här studien över-

ensstämmer med ovanstående, och pekar på att lärarna i sina reflektioner om sin 

undervisning med digitala teknologier, uttrycker att de är beroende av teknisk kom-

petens för att skapa en stimulerande undervisningsmiljö för eleverna. I studien av 

Wang m.fl. (2018) framgår att en ordentlig design i användningen av digitala tek-

nologier i relation till det aktuella ämnet, var centralt för lärarstudenternas utveckling 

av de olika kunskapsdomänerna inom TPACK. Det här resultatet går i linje med re-

sultatet från denna studie, där lärarna reflekterar över att en genomtänkt design i re-

lation till ämnet skapade möjligheter för en undervisning som utvecklar elevernas 

lärande och ger dem positiva attityder och förhållningssätt till verktygen (jmf., Chien 

m.fl. 2012).  

Även vikten av pedagogisk ämneskunskap (PCK) framträder tydligt i flera loopar i 

denna studie (Loop 1, 3 & 4) när lärarna reflekterar kring undervisningsmetoder, 

ämnesinnehåll och begrepp, och även visar kunskap gällande barnens förförståelse 

inom ett ämnesinnehåll. Ett exempel på detta är i Loop 3, excerpt 1, där lärarna re-

flekterar över sin egen förkunskap när det gällde begreppen som behövdes i pro-

grammeringsaktiviteten, och att det blev svårare att bygga vidare på aktiviteten utan 

tillräcklig förkunskap. Läraren uttrycker det som ”den svårigheten att vi inte hade 

riktigt koll på begreppen”. Reflektionen fortsätter med de implikationer det har för 

elevernas lärande: ”åh man ville fördjupa barnens kunskaper” och ”att man då för-

hoppningsvis säjer rätt begrepp vid rätt tillfälle det saknade jag” (Loop 3, tur 21). I 

dessa reflektioner framgår att lärarna framhåller att viktiga aspekter av professionell 

digital kompetens är att lärare har gedigna ämneskunskaper, för att i sin tur med ett 

pedagogiskt upplägg kunna vidareutveckla barnens existerande kunskaper. Lärarna 

uttrycker således att de behöver ha approprierat (Säljö, 2015) begreppen så att de på 

ett tydligt sätt kan använda dem i interaktionen med eleverna. Detta belyser även 

Wang m.fl. (2018) dvs att en ordentlig design för digital implementering i ämnes-

specifik undervisning är viktig. I lärarnas reflektioner i den här studien framgår det 
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även att utan tillräcklig förkunskap inom ämnet man undervisar i med digitala tek-

nologier, blir aktiviteter svårare att vidareutveckla och samspelar därmed med den 

professionella digitala kompetensen. I relation till detta pekar Krumsvik m.fl. (2016) 

i deras studie på att lärares skärmtid, tidigare arbetslivserfarenhet och kontinuerlig 

utbildning om och med digitala teknologier, är faktorer som påverkar lärares digitala 

kompetens. Resultatet från lärarnas individuella digitala kompetens i studien pekar i 

likhet till denna studie, på vikten av att lärare har grundläggande handhavandefär-

digheter, men att det inte räcker utan att det också krävs kunskap om digitala läran-

destrategier som en del av den digitala kompetensen. Moltudal m.fl. (2019), visar att 

studenter och lärare uppfattar ett samband mellan lärares professionella digitala kom-

petens, och de sätt som lärarna leder undervisningen på med digitala verktyg. Resul-

tatet i studien indikerade i likhet med den här studiens resultat, där de pedagogiska 

aspekterna av PDK framträder, att lärares undervisningserfarenhet och PDK är två 

tätt sammanlänkade delar i dagens teknologitäta klassrum, och att undervisningen 

med digitala verktyg bör medföra pedagogisk kunskap gällande hur man kan främja 

för lärorika undervisningssituationer med digitala teknologier (Moltudal, m.fl., 

2019).  

I två av studiens excerpter (Loop 2, excerpt 1 & Loop 3, excerpt 2) visar resultatet 

av analysen att de sammansatta kunskapsdomänerna teknisk pedagogisk ämneskun-

skap (TPACK) framträder i lärarnas reflektioner. Detta framgår exempelvis i Loop 

3, excerpt 2, när läraren reflekterar kring den tekniska användningen av Blue-Bo-

tarna, för att barnen visade intresse ”dom ville ju väldigt gärna trycka å testa å un-

dersöka å titta” (tur 38) och ”en del hade ju testat innan å så så ja vet att ja tänkte nu 

måste vi använda begrepp å få ihop den tekniska uppbyggnaden av Blue-Boten” (tur 

38). Här reflekterar läraren både inom den pedagogiska kunskapsdomänen där bar-

nen lär sig genom att prova, och att hon vill att de skall få med sig den tekniska 

kunskapen. I det här excerptet lyfts även barnens utvecklade kunskap om olika QR-

koder, det vill säga en ämneskompetens i form av digital kompetens, där program-

mering och kommando i samband med Blue-Boten och QR-kod belyses. I detta fall 

blir det tydligt att QR-koder i och med efter dessa undervisningsaktiviteter, medierar 

en viss kunskap för eleverna (Vygotskij, 1934/2001). Reflektionerna visar således 

att lärarna beaktar alla kunskapsdomäner inom TPACK-modellen och visar hur sam-

mansatta lärarnas reflektioner är i det komplexa samspelet mellan pedagogik, teknik 

och ämnesinnehåll (jämf. Mishra & Koehler, 2006). Detta visar att både ämnesmäss-

iga, tekniska och pedagogiska aspekter ses som viktiga aspekter av lärarnas profess-

ionella digitala kompetens i denna studie. I likhet med ovanstående resultat, lyfter 

Lund m.fl. (2014) i sin studie att det tekniska handhavandet lyfts fram, även om pe-

dagogiska och innehållsliga aspekter är viktiga delar för god undervisning i ett digi-

taliserat klassrum. Vidare lyfter Lund m.fl. (2014) att, för att kunna designa bra 

lärmiljöer med digitala teknologier behöver man förutom att se de pedagogiska möj-

ligheterna som olika digitala teknologier erbjuder, även uppmärksamma specifika 
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kvaliteter hos digitala teknologier som synliggörs, när man använder dem i olika 

ämnen. Detta framgår i lärarnas reflektioner i den här studien där reflektionerna ofta 

mynnar ut i vad de digitala teknologierna erbjuder i aktiviteterna och hur de ska an-

vända dem i de olika klassrumssituationerna. I en studie av List (2019) gällande lä-

rarstundeterns PDK, pekade resultatet på att lärarstudenters perspektiv på digital li-

teracy-utveckling, vanligtvis var inriktad på mer färdighetsbaserade perspektiv, till-

skillnad från de rutinerade lärarna i den här studien som hade mer fokus på elevernas 

lärande än på sin egen tekniska kompetens. 

Resultatet i den här studien visar att i relation till den utvecklade TPACK-modellen; 

TPACK in situ - som är förankrad i kontexten och integrerad i den praktiska under-

visningen, blir det tydligt i analysen av lärarnas utsagor att deras reflektioner åter-

kommande behandlar praktisk-didaktiska aspekter. I relation till TPK in situ, kan 

man se att lärarna belyser didaktiska aspekter och att implementeringen av tekniken 

var viktig i undervisningssituationen, men att de själva behöver appropriera (Säljö, 

2015) en del handhavande kunskap för att nå önskade resultat och de reflekterar då 

över hur de framgent kan göra annorlunda (jämf., Pareto & Willermark, 2019). I 

(Loop 1, excerpt 2) uttrycker Sofia detta genom att säga ”ja tror nog jag skulle sagt 

de tydligare för att de va ju de som flera missade när dom spelade in trycka på done 

stopp done” (tur 287). Att teknikkunnande och handhavandet är viktiga aspekter i 

den professionella digitala kompetensen framkom i denna studie i likhet med Will-

lermark och Pareto (2015), där resultatet från deras analys pekar på att den didaktiska 

designen i början fokuserade mer på de tekniska delarna, och att den teknisk peda-

gogiska kompetensen (TPK), med tiden övergick i en mer holistisk undervisnings-

design där fler av de olika TPACK aspekterna syntes. I relation till TPK in situ be-

lyser Olofsson m.fl. (2020) att lärares adekvata digitala kompetens utgår ifrån beslut 

och aktiviteter som baseras på lärarens egna värderingar och förståelse, där läraren 

relaterar ”adekvat” till sitt användande och sin undervisning med digitala artefakter. 

Lärarna visade adekvat digital kompetens i relation till teknologiska utmaningar och 

teknologiskt-pedagogiska utmaningar (Olofsson m.fl., 2020). I likhet med Carpenter 

m.fl. (2020), visar denna studie också att det inte är så viktigt att lärarna har en stor 

teknisk kunskap, utan resultaten pekar istället på att deras pedagogiska och didak-

tiska förhållningssätt är viktigare, där de kan stötta eleverna och tillsammans med 

eleverna utforska hur verktygen fungerar.   

 

Inom ramen för PCK in situ reflekterar lärarna över sin undervisning och bedömer 

sin didaktiska design i relation till läroplansmålen, där lärarna framhåller att gedigna 

ämneskunskaper är viktiga för att kunna designa ett pedagogiskt upplägg för att vi-

dareutveckla barnens existerande kunskaper (jämf., Pareto & Willermark, 2019). Lä-

rarna resonerar över att det är viktigt att eleverna får kunskap om rätt begrepp när de 

skall utveckla kunskap om programmering och som funnits med i lärarnas planering 
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och implementering. Exempel på detta ser man i Loop 3, excerpt 1, där Sofia ut-

trycker att gedigna ämneskunskaper var nödvändiga för att kunna vidareutveckla 

barnens existerande kunskaper och uttrycker att ”begreppen vad e vad nu å va börjar 

vi å liksom hur bygger vi på de”, där hon vidare tillägger ”åh man ville fördjupa 

barnens kunskaper att man då förhoppningsvis säjer rätt begrepp på rätt plats” (tur 

21).  I relation till TPACK in situ, reflekterar Sofia över valda pedagogiska strategier, 

teknikanvändningen och huruvida de valda läroplansmålen samspelar i den didak-

tiska designen som skapar en givande undervisningssituation (Pareto & Willermark, 

2019). Hon reflekterar över att materialet Sopsamlarmonstren är bra i (Loop 2, ex-

cerpt 1), där hon lyfter relationen mellan det tekniska, pedagogiska och ämnesmäss-

iga innehållet och uttrycker ”å vet att dom är ganska bra äh för jag tänker ju att rent 

digitalt så vill ja ju att att man ska förstå det att man kan söka kunskap å man kan 

söka fakta genom att använda sig av nätet” (tur 42). Hon uttrycker även oro över om 

vart barnen hade hamnat om de hade googlat ensamma, och att hon anser att materi-

alet är väl utvalt och säger ”det va ett så bra sätt här kan man faktiskt ta reda på fakta 

om nånting med hjälp av ett digitalt verktyg och att de är väl utvalt va som kommer 

fram” (tur 42). Således reflekterar hon även kring hur och varför pedagogiken, inne-

hållet och tekniken passade i relation till varandra och är en viktig del för att utveckla 

sin undervisning med teknik (Pareto & Willermark, 2019). 

I enlighet med lärarnas reflektioner i denna studie pekar Helleve m.fl. (2013) på re-

flektionens betydelse för professionell digital kompetens, som kan vara av värde för 

lärarstudenter för att bli medvetna lärare i en digital värld, och få mer insikt i deras 

digitala kompetens. En viktig konsekvens är att det behövs mer än att lära sig designa 

pedagogiska lärandeaktiviteter med teknologi för att bli en professionell lärare i ett 

digitaliserat samhälle. Flera av de studier som definierar lärares professionella digi-

tala kompetens pekar just på de komplexa aspekter som ingår. Detta gör exempelvis 

Spante m.fl. (2018) som visar att inom forskning innefattar definitionen av digital 

kompetens kognitiva förmågor och problemlösning, lärares skicklighet och använ-

dande av digitala teknologier i undervisningen, men även vilka implikationer detta 

har för elevers lärande, något som framgår av lärarnas reflektioner i denna studie.   
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7 Slutsats 

I denna studie har jag undersökt vilka olika aspekter av professionell digital kompe-

tens som framträder i lärares reflektioner, och hur dessa aspekter av professionell 

digital kompetens analytiskt kan förstås med stöd av TPACK ramverket. Resultatet 

visar att de aspekter av professionell digital kompetens som finns med i lärares re-

flektioner kring sin undervisning med digitala teknologier, är sammanvävda av både 

tekniska, handhavande aspekter, innehållsliga ämnesrelaterade aspekter och pedago-

giska, didaktiska aspekter. Dessa olika aspekter hänger samman och kombineras på 

olika sätt i lärarnas reflekterande över klassrumsaktiviteterna, vilket blir tydligt när 

analysen gjordes med stöd av TPACK. Att olika aspekter av professionell digital 

kompetens framträder på olika sätt i relation till den specifika aktivitet som diskute-

ras blir särskilt synligt med stöd av TPACK in situ. På ett generellt plan blir det även 

tydligt i denna studie att lärares digitala kompetens är mer komplex än i många andra 

yrken (jämf. Krumsvik m.fl. 2016). Lärare positioneras också som nyckelpersoner 

för att utveckla elevers digitala kompetenser inom ramen för ”21st century compe-

tences” i dagens digitaliserade samhälle (Caena & Redecker, 2019). Men det behöver 

poängteras att, för att kunna stötta barns och elevers vidareutveckling av digital kom-

petens som den formuleras i läroplaner (Skolverket, 2019), behöver lärare i sin tur, i 

sin yrkesroll, få stöd i att utveckla sin professionella digitala kompetens (SKL, 2019).   

Olofsson m.fl. (2020) belyser att den nationella digitaliseringsstrategin i Sverige dis-

kuterar barn och studenters digitala kompetens utifrån ”adekvat digital kompetens”, 

men att den ’adekvata’ kompetensen lyser i sin frånvaro gällande diskussionen kring 

lärares digitala kompetens (Utbildningsdepartementet, 2017). Det verkar också en-

ligt Pettersson (2018) finnas underliggande antaganden inom forskningen, där lärare 

förväntas ta eget ansvar över utvecklingen av sin digitala kompetens för att kunna 

möta kraven i den digitaliserade skolan. Dock menar flera forskare, exempelvis 

Krumsvik m.fl. (2016) att en kontinuerlig IKT utbildning behöver implementeras för 

att stötta lärares vidareutveckling av digital kompetens. Även Olofsson m.fl. (2020) 

belyser att kontinuerlig professionell utbildning är en viktig faktor för en hög nivå 

av adekvat digital kompetens i den digitala skolkontexten. Vad som är intressant att 

uppmärksamma i detta sammanhang är att i modeller för lärares digitala kompetens-

utveckling, tänks lärare hamna på en slags ”innovatörs” nivå. Ett exempel på detta 

kan man se utifrån EU:s ramverk kallat, DigCompEdu (Redecker, 2017) och den 

linjära utvecklingsskala som är till för att bedöma lärares kompetensnivå och ut-

veckling. Denna skala går ifrån att vara medveten användare, till utforskande, inte-

grerande och genom att ha expertis och vara ledare når man slutligt upp till en nivå 

som innovatör (Redecker, 2017). Även Krumsvik m.fl. (2016) belyser en liknande 
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”innovatörs” nivå i en modell för lärares digitala kompetensutveckling, där det i mo-

dellen framgår hur man förstår lärares utvecklingsnivå när det gäller PDK från; im-

plementering (adoption) via anpassning (adaption), ändamålsenlig användning (ap-

propriation) tills man når det nyskapande innovationsläget (innovation) (Krumsvik 

m.fl., 2016). I relation till denna studie där det framgår att lärares reflektioner är 

mycket nyanserade och innefattar olika aspekter av digital kompetens i de enskilda 

undervisningsaktiviteterna, kan man fråga sig vad innovation betyder i detta sam-

manhang. Är det rimligt att lärare ska positioneras som innovatörer och att lärare 

skall sikta mot en ”innovatörs” nivå när det gäller professionell digital kompetens? 

Även om lärares professionella digitala kompetens definieras som en mer komplex 

kompetens än inom andra yrken, kan man således ställa sig frågan om denna kom-

petens skall förstås som en slags innovations kompetens.      
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