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Sammanfattning
Syftet med studien var att undersöka hur hem- och konsumentkunskapslärare arbetar idag
med de digitala verktyg och vilken inställning de har till digitala resurser i hem- och
konsumentkunskapssalen. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa
informationsintervjuer bland fem hem- och konsumentkunskapslärare som undervisade från
årskurs 5 till 9 i grundskolan. Undersökningen är av en kvalitativ ansats med
semistrukturerade intervjuer. I studien ingår en teori om en utvecklingsprocess. Analysen
presenteras efter studiens frågeställningar. Resultat visade att de flesta informanter är positiva
till att integrera informations- och kommunikationsteknik (IKT) i undervisningen.
Bakgrunden till en viss osäkert till IKT var flera; intresset, inställningen och kompetensen till
IKT. Det framgick också att informanterna hade önskat sig en mer dagsaktuell utbildning
inom IKT. Informanterna använde IKT i undervisningssyfte och i deras planeringsarbete och
som ett kommunikationsverktyg till både föräldrar, elever och andra kollegor. IKT-verktyget
används mestadels för att söka ny litteratur som kunde ge nya lektionsupplägg som
kompletterade till ämnet. Faktorer som påverkar lärarnas användande av IKT är tillgången till
resurser. En faktor som styrde informanterna var vilka ekonomiska investeringar som gjorts i
deras undervisningssal. Brist på IKT-verktyg skapade problem för vissa lärare och krävde
både mer planeringsarbete och undervisningstid.
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Inledning
I samband med min första verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom
lärarutbildningen 2006 kunde jag se att min mentor använde sig av en stationär
dator. Datorn stod på hennes kontor bredvid undervisningssalen. Den enda
digitala tekniken som fanns i klassrummet vad en rullbar vagn med en TV och
DVD-spelare. När jag några år senare skulle göra VFU igen, hade jag högre
förväntningar på att hemkunskapssalen nu hade mer digital teknik, men det var
som om tiden stått still. Då dök frågan upp: Är hem- och konsumentkunskap,
(HKk1) ett ämne i skolan som är mindre prioriterat för digitala resurser?
Digitala resurser kan vara till exempel datorer, pekplattor, mobiler och
webbtjänster, liksom även sociala medier mm. Jag själv har ett personligt
intresse för digital teknik och under min studietid har jag arbetat som lärare
och känner att det har underlättat min undervisningsmetod. Uppfattade jag rätt
att vissa HKk-salar inte är utrusta med den senaste tekniken. Dessa digitala
hjälpmedel skulle kunna underlätta för eleven att kunna söka recept, läsa
diagram, skriva in kalkylblad, användas som läromedel och mycket mer. För
en HKk-lärare kanske det kan förenkla undervisningen.
Enligt Patricia Diaz (2014) är en del av vårt uppdrag som lärare att bli bättre på
att hjälpa våra elever och med modern teknik i undervisningen och kanske kan
förbättra förutsättningarna för det formativa arbetet som en lärare har (Diaz,
2014). Enligt Mark Warschauer (2006) finns det inte mycket forskning inom
område användningen av individuella datorer i undervisningen om det skulle
främja lärandet (Warschauer, 2006) men däremot skriver Jan Hylén (2013) att
det finns en växande mängd studier som har påvisat positiva effekter på
skolarbetet genom användning av informations- och kommunikationsteknik
(IKT). Begrepp IKT kommer jag beskriva i litteraturgenomgången mer
ingående.
Elza Dunkels (2007) avhandling bygger på en förståelse på hur unga
människor hanterar för och nackdelar med Internet och att informations- och
kommunikationskanalen är ett område omgivet av myter och missförstånd
(Dunkels, 2007).
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Förkortningen HKk kommer användas hädanefter. Ämnet bytte namn från
hemkunskap till hem- och konsumentkunskap år 2000.
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Två examensarbeten som har inspirerat mig att skriva den här uppsatsen är
Shabnams Davachi (2011) Datorn i skolämnet hem- och konsumentkunskap
Fem lärares uppfattningar och IKT i skolan - En intervjustudie om lärares
attityder av Linn Andersson och Josefin Andersson (2013).
I Davachi (2011) undersökning framkom det att alla lärare anses använda sig
av IKT-verktyg i undervisningen, men det förutsätter att utrustning och
resurser finns för lärarna. Vid brist på utrustning kan det begränsa en lärares
användning av IKT-verktyg och dennes inverkan och inställning gentemot
IKT-verktyg som möjligtvis kan relatera till negativ inställning. Hon skriver
även att detta borde vara ett ansvar för skolans huvudman, rektor eller
områdes-chef, att se till att skolan har tillgång till tillräckliga och bra digitala
lärarresurser. Davachis undersökning var baserad på fem HKk-lärares
uppfattningar om datorn i HKk (Davachi, 2011). I Andersson och Andersson
(2013) studie var inte enbart riktad till HKk-lärare utan också andra lärare.
Resultatet av studien visar att det var skillnader mellan de äldre och de yngre
pedagogernas attityder till IKT. De lärare som var bekväma med IKT hade
kompetensen att arbeta mer med IKT än andra lärare, i jämförelse med de
osäkra. Enligt informanterna låg det i skolledares inställning till IKT, resurser
och huvudmännen kompetens (Andersson & Andersson , 2013).
Med inspiration från dessa studentuppsatser har jag bestämt att skriva om
ämnet IKT (informations och kommunikationsteknik) i HKk, för jag tror att
som blivande lärare måste jag kunna arbeta med IKT i framtiden för att
underlätta min och andras lärares undervisningsmetoder.

Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka hur HKk-lärare arbetar idag
med de digitala verktyg och vilken inställning de har till digitala
resurser i HKk-salen. Studien avser få fram om det finns några för- och
nackdelar i de didaktiska val som en HKk-lärare gör med IKTverktygen.
● Vilka intressen och attityder har HKk-lärare till digitala resurser?
● Hur använder sig HKk-lärare av IKT-verktyg i HKk-salen?
● Vilka olika ramfaktorer påverkar HKk-lärares undervisning med
digitala resurser?
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Litteraturgenomgång
Studien påbörjas med en förklaring av grundläggande begrepp om
informations- och kommunikationsteknik (IKT). Därefter följer en inledning
och vad som står i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet 2011 (Lgr11) och efteråt följer en teoretisk undersökning om
kunskaper, inställningar och kompetens inom IKT, i ett sociokulturellt
perspektiv och den tidigare forskningen inom digitaliseringen. Genomgången
avslutas med en kort beskrivning om vad det står i de olika läroplanerna om
IKT i skolan och om ämnet hem- och konsumentkunskap och ramfaktorer.
Slutligen avslutas litteraturgenomgången med en teori, ”utvecklingsprocess”.

Grundläggande begrepp om IKT
Begreppet IKT eller IT. Begreppet IT står för informationsteknik eller
informationsteknologi som brukar innefatta det mesta som har med digital
teknik att göra; datorer, Internet, hård och mjukvara, telefoni och ibland till
och med tv och radio. IKT står för informations- och kommunikationsteknik
(teknologi) Begreppet IKT vill helt enkelt betona den kommunikation som IT
möjliggör (Diaz, 2012). I teknisk mening är det möjligt att via Internet skaffa
information om i princip allting, enkelt och snabbt. I den här uppsatsen
används begreppet webb på olika sätt. Enligt Tomas Kroksmark är Webb 1.0
en digital möjlighet för alla att söka information från olika webbsidor. Webb
1.0 står för enkelriktad kommunikation. Webb 2.0 är inte bara där man hämtar
information utan också där man lämnar information, dvs. en Webb som är
social, interaktiv, digitaliserad, dynamisk och fysiskt levande (Kroksmark,
2013). Webb 2.0 består exempel av sociala nätverk som ger dubbelriktad
kommunikation. En-till-en är ett begrepp som avser att varje elev och lärare
som undervisar eleverna har en egen bärbar dator och att den används
kontinuerligt i skolarbete och i alla ämnen (Kroksmark, 2013). Att förse elever
och lärare med varsin dator (eller annan digital enhet) kräver förstås att skolan
är utrustad med väl fungerande trådlöst nätverk (Diaz, 2012). Smartboard
(Netsmart, 2017) kan vara en lärares pedagogiska undervisningsverktyg som
en interaktiv whiteboard, dator och projektor i ett och samma verktyg. På
smartboard kan du samtidigt fortsätta att interagera med eleverna så som du
alltid har gjort på whiteboard eller på svarta tavlan, vem som helst kan gå fram
till smartboard och skriva eller sudda (Netsmart, 2017). Så kallade flippade
klassrum - har både för- och nackdelar enligt Skolverket (2017). Ett vanligt
tillvägagångssätt för en lärare är att lägga ut en introduktionsvideo på
YouTube för att presentera en fråga eller något annat för att få den besvarad
innan klassen möts igen (Skolverket, 2017a). Cromebooks är en bärbar dator
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som har Crome OS som operativsystem. Den är utformad som en tunn klient
och företrädesvis tänkt att användas mot molntjänster på Internet (Google,
2017). En molntjänst har olika namn de kan heta Google apps, Office 365 och
iCloud. Dessa molntjänster kan ge möjligheter för lärare eller elever att arbeta
eller spara sina uppgifter på en extern server (Skolverket, 2017b). I uppsatsen
kommer jag ta upp olika lärplattformer som ett pedagogiskt webbverktyg för
både elever, lärare och föräldrar för kommunicera med. Några av dessa kan
vara unikum (Unikum, 2017) och Vklass (Vklass, 2017) Itslearning
(Itslearning, 2017) m.fl.

IKT i skolan
Att jag valde detta ämne är för att jag som blivande lärare måste kunna arbeta
med IKT i framtiden och undersöka hur HKk-lärare använder dessa digitala
verktyg som en del i undervisningen. I läroplan Lgr11 står det: ”Eleven skall
kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,
kommunikation, skapande och lärande. Läraren ska svara för att eleverna får
pröva olika arbetssätt och arbetsformer“ (Skolverket, 2011, ss. 14-15). Roger
Säljö (2009) skriver att nu när teknik kommer in i skolan, sker det en
förändring i samhället. Skolor har i en större utsträckning börjat använda sig av
ny teknik. Att ”messa”, ”blogga”, ”googla” är nya ord i en tid när digitala
kulturer blivit vardag för både barn och vuxna (Säljö, 2009). Barn och
skolungdomar växer upp med mobiltelefoner, datorer, läsplattor och annan ny
teknik.
Skolverket har gett ut en publikation om effektivt användande av
informationsteknik (benämns härefter IT) i skolan. I Skolinspektionens rapport
från 2011/2012 var de fyra övergripande granskningsresultaten;
•

•

•
•

IT - undervisningen styrdes inte av en skolledning. Skolor i helhet
saknade en strategi att hantera användningen av IT i det pedagogiska
arbetet och i slutänden vilade ansvaret på den enskilde lärares intresse,
satsningar på inköp av IT - utrustning hade i många fall inte följts upp
av för att förbättra användningen av IT som kunde underlätta det
pedagogiska arbetet och främja elevernas kunskapsutveckling,
kompetensutvecklingen för lärarna hade inte gett något resultat,
en del skolor saknar grundläggande premisser för att använda sig av IT
i undervisningen, eller hade föråldrad utrustning
(Skolinspektionen, 2012).
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Kunskap, inställning och kompetens inom IKT
Det framgick i en nationell utvärdering 2009 av den svenska satsningen ”IT i
Skolan” att IT som ett pedagogiskt hjälpmedel i lärarnas kompetensutveckling
och i utvecklingsarbetet har fungerat som en drivkraft för både reflektion och
tänkande och gett nya arbetsformer. Lärarens egen pedagogiska syn spelar
dock en viktig roll när det gäller att skapa lärmöjligheter och förmedlade
kunskapen via IKT (Myndigheten för skolverket, 2007). Ulf Jämterud (2010)
skriver om undersökning som Skolverket gjorde 2009 ”IT- användningen i
skolan” och generellt är det en fjärdedel av lärarna som använder sig av digital
teknik i sin undervisning. Det är dock inte den som begränsar tillgången till
modern teknik som är mest väsentliga. Undersökningen visar på att ”det främst
är lärares förmågor, intresse och motivation som har en avgörande betydelse
för skolornas IT-utveckling” (Jämterud, 2010, s. 13).
I enkätundersökning E- Learning Nordic (2006) framkom det vilken påverkan
IKT hade i undervisningen. “För lite IT-utrustning i skolan är en tydlig barriär
för rektorerna vid de skolorna med fler än tio elever per dator ” (E-learning
Nordic , 2006, s. 95). Pedagogerna saknade kunskapen att undervisa elever
med för få verktyg. Enligt deras huvudmän var det ett påtagligt hinder för
lärarna eftersom de inte hade kunskapen att hantera en sådan
undervisningssituation. IT är ett stort hinder inte bara på skolor med
begränsad utrustning, utan även på skolor som investerat mycket i IT (Elearning, 2006).
I texter om EU: s nyckelkompetenser för ett livslångt lärande och som antogs i
december 2006 står det att ”Digital kompetens kräver goda kunskaper om hur
informationssamhällets teknik fungerar och om den roll tekniken spelar och de
möjligheter den ger i vardagslivet, både hemma och på arbetet” (Europeiska
unionens officiella tidning, 2006, s. 3). Kompetens definieras som en
kombination av kunskaper, färdigheter och attityder som är anpassade till det
aktuella området som ex digital kompetens. De grundläggande IKT-färdighet
kan vara att använda dator för att bedöma, lagra, producera, redovisa och
utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via
Internet (Europeiska unionens officiella tidning, 2006). Det har skett en
utvärdering som Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling KKstiftelsen (2006) har genomfört om programmet IT i lärarutbildningen.
Målsättningarna med programmet var att uppnå en öka kompetens bland
lärarutbildarna och förändrade arbetsformer på lärarutbildningen. Effekten av
programmet skulle ge ökad digital kompetens bland nyutbildade lärare samt
högre kvalitet på svensk skola. Det arbete som låg till grund för satsningen på
programmet visade att lärarutbildare hade låga kunskaper samt ett svagt
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intresse för att bedriva undervisning med stöd av digital teknik. Kunskaperna
behövde således bli bättre och attityden behövdes förändras. Behov av en
satsning på IT-kompetens i lärarutbildningen och för lärare framgick i
intervjuerna. Flera av de intervjuade påvisade en skeptisk inställning till digital
teknik som ett stöd i undervisning och lärande. Vissa pekar också på ett lågt
intresse bland lärarstudenter generellt av att använda IKT, jämfört med andra
studentgrupper (Lars Geschwind, Annakarin Swenning, Anders Håkansson,
2012). Den största fortbildningssatsning inom IT skedde för lärare mellan 2006
- 2014 i Sverige och hette PIM (praktisk it- och mediekompetens), en
utbildning som Skolverket stod bakom som slutfördes juli 2014.

I ett sociokulturellt perspektiv
Den sociokulturella traditionen har sitt ursprung i Vygoskij arbeten om
utveckling, lärande och språk (Lundgren, Säljö , & Liberg, 2012). Enligt Roger
Säljö (2010) framhåller Säljö att det är viktig del att samarbete för att utveckla
sitt lärande och att förstå lärarnas samspel mellan individ och omvärlden. Och
att kommunikationen är den viktigaste komponenten i en inlärningssituation
(Säljö, 2010). Karin Höijer skriver att ur ett socialkonstruktionistiskt
perspektiv uppfattas utbildning och undervisning som en process där olika
objekt konstrueras, till exempel ett specifikt ämne såsom HKk eller
ämnesområde (mat). Denna process förstås i sin tur involvera olika
mekanismer, exempelvis interaktionella, sociala eller kulturella. (Höijer,
2013). Men i alla dessa processer är kommunikation/interaktion mellan
människor avgörande. Det är genom kommunikation som sociokulturella
resurser skapas, men det är också genom kommunikation som de förs vidare.
Detta är en grundtanke i ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2010).
Konsekvenserna av den nya informations- och kommunikationstekniken för
människors lärande är just nu föremål för en omfattande diskussion och
mytbildning. Den framställs av vissa som ett löfte om en strålande pedagogisk
framtid, medan andra beskriver den som ett hot mot genuint mänskliga former
av lärande som bygger på tyst kunskap, intuition och känsla. Enligt Säljö
(2010) är digitaliseringen, som är den tekniska och begreppsliga kärnan i den
nya tekniken, är likaså intressant ur ett sociokulturellt perspektiv. En andra
intressant komponent i den digitaliserade tekniken är möjligheterna att
visualisera och göra det som är osynligt tillgängligt för ögat och påtagligt
(Säljö, 2010).
I rapporten IT-användning och IT-kompetens i skolan (2016) gällande
kommunikation är det, sett till grundskollärare, framför allt kommunikationen
med elever (utanför lektionstid) som fortfarande sker på annat sätt än med IT.
Drygt hälften av grundskollärarna använder aldrig eller sällan IT för att
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kommunicera med elever. Grundskollärarnas kommunikation med
vårdnadshavare och andra t.ex. kollegor sker däremot till övervägande del med
IT (Skolverket, 2016). Christina Löfving (2012) skriver att IKT kan knyta
samman människor och hålla dem aktualiserade. Konnektivismen visar på
betydelsen av kommunikationsvägar och tillsammans med det sociokulturella
lärandet och läraren kan då avgöra att hjälpa eleverna att se samband och att
komma vidare, måste få vara en viktig del i dagens lärande (Löfving, 2012).

Tidigare forskning
Elza Dunkels (2007) avhandling bygger på en förståelse hur unga människor
hanterar för och nackdelar med samtida interaktionsmedier. Resultaten i
Dunkels (2007) avhandling kan vara intressant för min studie. I studie visar
sig att negativa sidor inte är särskilt framträdande när barnen i den här studien
pratar om sina vanor på Internet. I stället verkar Internet förbättra barnens liv.
Internet ger en extra arena för interaktion med andra, en arena med andra
egenskaper än de som finns i det verkliga livet. Tillträde till denna arena
uppskattas av många barn som ser att deras möjligheter ökar, medan andra inte
är lika imponerade. Några av de negativa sidorna som oftast nämns är
oönskade innehåll, följt av tekniska problem och felaktiga datorer. De flesta
barn identifierar inte heller en inlärningsprocess. Inlärningsprocessen blir
inbäddad i miljön (Dunkels, 2007). Dunkels och Hipkiss studier är lika
varandra, d.v.s. att lärandet är inbäddat i lärmiljön. I Anna Maria Hipkiss
(2014) avhandling fokusera på hur olika semiotiska resurser, såsom talade och
skrivna texter, artefakter och aktiviteter, samverkar med klassrumsdesign och
klassrumsförmedling i tre skolämnen och ett var HKk. Studien bygger på
sociokulturell teori och studien visar att klassrumsdesign och
klassrumskommunikation är knutna samman. Klassrumsutförandet kan bjuda
in elever att delta aktivt i undervisning och kommunikation och delge varandra
och läraren av erfarenheter och kunskaper (Hipkiss, 2014). Det som kan vara
intressant i Hipkiss avhandling är hur vi människor kommunicerar med
varandra såsom pedagogen mot eleven och att de kan ske ett utbyte mellan
olika artefakter.

Tidigare forskning inom digitalisering
Digitalisering är en process som har pågått under 20–30 år (Hylén, 2011). I
oktober 2011 gav Näringsdepartementet ut en rapport IT i människans tjänst en
Digital agenda för Sverige. I den agendan förekom begreppet digital
kompetens på många ställen. Enligt deras rapport är skolan den instans som
ger morgondagens arbetskraft kunskaper och färdigheter. Enligt rapporten ska
skolan använda IT som lärverktyg för att nå målen (Diaz, 2012). Det finns inte
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många svenska vetenskapliga texter som relaterar till digitala verktyg i HKkämnet, men det finns andra vetenskapliga texter som är relaterade till lärandet i
andra ämnen om digitala verktyg. Under de gångna 40 åren, har målet varit att
använda teknik inom inlärnings- och undervisningsutvecklingen och det har
alltid varit en av det effektivaste metoderna och strategier till att omdefiniera
uppgiften att lära. Vissa författare hävdar att utövandet inte fungerar och andra
författare vädjar till att tänka om lärprocesser i den utsträckning att invänta vad
vi har med att göra med. Men under de senaste fem åren, har själva teknikerna
förskjutits från att vara komplexa och dyra till att vara transportabel och till
synes enkla, fällbara och vilket gett fördelar för den enskilda eleven. I John G.
Hedberg (2011) menar han att lärarna i flera fall fokuserat mer på att lära sig
ny teknik än att genomföra en traditionell lektionsundervisning. Det sker en
förändring och med nyare tekniska verktyg leds eleven inte längre av ett
”förfärande otekniska och oduglig handledare” (Hedberg, 2011).
I rapporten IT-användning och IT-kompetens i skolan (2016) framkom det att
lärarnas möjlighet till kompetensutveckling inom IT är en viktig aspekt för
elevernas lärande genom IT. Enligt skolornas huvudmän får läraren den
kompetensutveckling inom IT som de behöver i sin roll som lärare
(Skolverket, 2016) I Marcia Håkansson Lindqvist avhandling börjar med att ta
upp att det är svårt att bestämma vad man ska förvänta sig av den nya
teknologin, om de ska användas för att stödja traditionella metoder för lärande
i skolor eller nya visioner av pedagogik baserade på nya färdigheter och
digitala litteraturer. Samtidigt understryker hon att det viktigt att ge elever
färdigheter om 2000-talet teknik, såsom kritiskt tänkande, problemlösning och
digitalkompetens i det digitaliserade klassrummet (Lindqvist, 2015). Jag
kommer tillbaka till Lindqvist i teori avsnittet.
Leah C Keino (2008) skriver eftersom användningen av digital teknik i
undervisning är alltmer vanligt hos nyexaminerade lärare, blir det alltmer
nödvändigt att införa specifik teknisk ämneserfarenhet för att möjliggöra
yrkestekniskt lärande för att det ska bli smidigt att integrera mångsidigheten av
de digitala verktyg som finns tillgodo för dagens elever. Från den 1 januari
1998 ingår i målen för lärarexamina att studenter för att få examen skall ha
förmåga att använda datorer och andra informationstekniska hjälpmedel för
egen inlärning och ha kunskap om hur dessa hjälpmedel kan användas i
undervisningen i skolan (Sveriges riksdag, 1998). Keino (2008) menar att till
exempel att tekniska tillämpningar kan förbättra en ny nyexaminerad lärares
förmåga att framföra, skapade lärande och bedömningar som stärker
konstruktivistiska lärandeperspektiv (Keino,2008).
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I läroplanerna - en historisk återblick
I Lgr 69 (1969) uppmanas till att elever aktivt medverka i samhället
utveckling. Därmed kan ett studieintresse väckas, som varar livet ut och som
öppnar vägen från skolsalen till bibliotek och samlingar, kurser och
studiecirklar, till tidningar och tidskrifter, film, radio, television mm.
(Skolöverstyrelsen, 1969) Skolan skall därför bland annat ge eleverna insikter i
bl.a. teknik och genom skolarbetet skall eleverna också skaffa sig sådana
kunskaper och färdigheter och härmed nämns datoranvändning och datalära
(Skolöverstyrelsen, 1980). I datalära står det att alla elever bör orienteras om
användningen av datorer i samhället och om den snabba utvecklingen på
området. Speciellt gäller det att eleverna inser att datorn är ett tekniskt
hjälpmedel som styrs av människor. (Skolöverstyrelsen, 1980). I Kursplanen
för HKk finns inga anvisningar att eleverna ska använda digitala verktyg i sin
undervisning, men på Skolverket (2017) hemsida har Skolverket gått ut med
att det blir förändringen i kunskapskraven, men inga i ämnet HKk. Enligt
Skolverket ska förändringen bidra till att barn och elever utvecklar förståelse
för digitaliseringen. Förändringarna träder i kraft 1 juli 2017 (Skolverket,
2017b).

Hem- och konsumentkunskap
HKk är skolans minsta ämne med 118 timmar (Skolverket, 2017c). I
Lärarprofession i förändring (2013) skriver Höijer att för femtio år sedan
övergick huslig utbildning för kvinnor till hem- och konsumentkunskap. HKk
har varit ett obligatoriskt skolämne för alla pojkar och flickor i den svenska
grundskolan sedan 1962 (Höijer, 2013). På 80-talet satsade dåvarande
Skolöverstyrelsen i ett s.k. DOS-projekt, Datorn Och Skolan till lärare. En
investering som skulle leda till att utflyttning av datorerna ur datasalarna och in
i klassrummen (Hjälmeskog, 2006). Med det skedde en namnändring från
hemkunskap till hem och konsumentkunskap och det har bidragit till att
undervisningen i högre grad än tidigare flytt ut från hemmen och nya
tillkommit som att betala sina räkningar och göra ekonomistiska transaktioner
och inköp via nätet (Hjälmeskog, 2006). Den nationella utvärderingen av
hemkunskapen, NU-92 uppvisade en lärarkår som hade framtidsvisioner och
möjligheter att använda datorbaserad undervisning (Hjälmeskog, 2006). I
Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003 (2005) ansåg
knappt hälften lärarna att de har kompetens att använda datorstöd i
undervisningen (Skolverket, 2005). Enligt Cecilia Lindblom, Inger Erixon
Arreman och Agneta Hörnell (2013) som genomförde enkätundersökning
2009/2010, bland 385 HKk-lärare, de berättar att runt 70 procent av lärarna
uppgav att de har en eller flera elevdatorer i klassrummet eller i ett närliggande
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rum, medan knappt 30 procent använder datorn i sin undervisning. Lindblom
m.fl. (2013) skriver också att läroböcker är en viktig del av undervisningen och
den aktuella studien visar att en stor majoritet av lärarna använder en lärobok i
sin undervisning (Lindblom, Erixon Arreman, Hörnell, 2013).
However, We find it problematic that only two textbooks were available for
teachers to choose from. When it comes to computers, availability was good but
most of the teachers did not use the equipment they had (Lindblom, Erixon
Arreman, Hörnell, 2013, ss. 561- 562).

Ramfaktorer i HKk
I Cecilia Lindbloms (2016) avhandling tar hon upp ramfaktorer. Hon skriver
att det står i de äldre läroplanerna från 1962 och 1969 att det fanns tydliga
riktlinjer om lokalernas utformning och vilken utrustning som skulle finnas.
Lindblom påvisar att lokalens utformning har en inverka på undervisningens
genomförande i idrott och hälsa och det borde gälla HKk-ämnet också. Hon
skriver även att ämnet HKk behöver lokaler som är utrustade för dess ändamål
vad gäller möjligheter för eleverna att nå̊ målen i ämnet (Lindblom, 2016).
I Hipkiss (2014) avhandling fokuserar på hur olika semiotiska resurser, såsom
talade och skrivna texter, artefakter och aktiviteter, samverkar med
klassrumsdesign och klassrumsförmedling i tre skolämnen och ett var HKk.
Studien bygger på sociokulturell teori och studien visar att klassrumsdesign
och klassrumskommunikation är knutna samman. Klassrumsutförandet kan
bjuda in elever att delta aktivt i undervisning och kommunikation och delge
varandra och läraren av erfarenheter och kunskaper (Hipkiss, 2014). Genom en
medveten design i klassrummets organisation kan det skapas möten mellan
elever på liknande sätt som genom en medveten design i
klassrumskommunikationen enligt Hipkiss (2014). Och att klassrummens
utförande har en direkt inverkan på elevers möjligheter att delta och delge
varandra (Hipkiss, 2014). I rapporten från Myndigheten för skolutveckling
(2007) står det att det skedde en process studie i NU 03 visar att HKk-lokalens
utformning är en ramfaktor som är styrande för arbetsformer och elevers
lärande (Myndigheten för skolutveckling, 2007).

12

Teori
I avhandling The lived experience of the educator: A study of the digital divide
in the community collage classroom (2015) visar Micaela L Schone att lärarnas
attityd gentemot tekniken påverkar den grad som teknik införlivas i
klassrummet (Schone, 2015) Förändring fastslår ofta rädsla för de
okända. Förändring påverkar lärare kollegialt. Resultaten av studien visade att
trots alla utmaningar och hinder till att integrera teknik i undervisningen och
lärandemiljö, så har integrationen av teknik i klassrummet har visat sig
förbättra lärandeprocessen. Resultatet av denna studie, konstaterade deltagarna
att integrering teknik i undervisningen och lär-processen förbättrat en
övergripande process (Schone, 2015).
I Marcia Håkansson Lindqvist (2015) avhandling Conditions for Technology
Enhanced Learning and Educational Change A case study of a 1:1 initiative
diskuteras inträdet av IT. Enligt henne inträffade det första steget mot En-till
en dator i Sverige 1996. Syftet var att stimulera elevernas motivation för
lärande, underlätta ämnesintegration och främja grupparbete för elever i olika
åldrar. Av rapporterna som Lindqvist hänvisar till visades först positiva
effekter på att studenterna visade ökad IKT-kompetens och motivation.
Dessutom hade eleverna skapat en lärarroll gentemot varandra som gav
positivt resultat på elevernas utveckling. Rapporten visade också att
inlärningsdelen blev för enformig för studenter vilket ledde till ett avtagande
av kunskapsnivån bland studenterna och därtill ökade skillnaderna bland
eleverna, eftersom elever som redan hade svårigheter ställde sig inför
ytterligare svårigheter, medan så kallade starkare studenter blev ännu starkare.
På grund av en drastisk minskning av studentresultaten slutfördes projektet
2000 (Lindqvist, 2015).
I Lindqvist (2015) avhandling illustrerar hon en bild (nästa sida) av en elev
placerad i mitten av en modell, omgiven av resurserna för eleven. I hennes
avhandling är framställningen av eleven i centrum en ”prototypisk användare”
för den kollektiva eller gruppen av inlärare, exempelvis studenter, lärare eller
skolledare. Modellen illustrerar ett filter och resurs runtom.
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Bild 1. Modell är det teoretiska begreppet filter – ”Ecology av Resources Model”, från Lindqvist
avhandling (2015 s. 34).

Ekologi-modellen med resurser, som ska motsvara ett teoretiskt-kunskap
filter.
It is by identifying the resources available to the learner and the filters that
possibilities and challenges can be identified and alleviated. A filter could
hinder access to a resource, which could be alleviated through design. Here, the
filter must be adjusted or tuned to the level of the learner (Lindqvist, 2015, s.
36).

Genom att identifiera resurserna och filtret till lärlingen kan det underlätta
motgångar och utmaningar. I centrala innehållet i HKk Mat, måltider och
hälsa, ska eleven jämföra recept och kunna beräkning av mängder vid
matlagning. En uppgift kan vara att eleven ska kunna skapa av egna recept som
står i Lgr11. Om eleven måste fokusera och lägga tid på att lära sig ny teknik.
Det kanske kan medföra att eleven inte lära sig skoluppgiften. Lindqvist (2015)
skriver att ett filter kan hindra åtkomst till en resurs som kunde lättas av
utformning. Skolan är ett komplext system av olika elevens perspektiv i en
ekologi av resurser, med ömsesidiga beroendet mellan varandra. Här, förstås
skolan ledarnas verksamhet med digital teknik som påverkar lärarnas
aktiviteter med digital teknik, vilket i sin tur inverkar på studenternas
aktiviteter med digital teknik. Till exempel kan skolledare underlätta arbete
genom att stödja elevernas samarbete. Ett annat exempel kan vara en
skolledare som aktivt arbetar för att främja användningen av digital teknik,
genom att fråga lärare speciellt för att prata om hur de använder digital teknik i
klassrummet för att främja elevernas lärande (Lindqvist, 2015). Lindqvist
(2015) påvisar också att huvudman ansvarar för elevernas resultat och lärarnas
fortbildning inom IKT. Rollen som huvudman är viktigt för att ändra skolans
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kultur och för att hjälpa lärare (Lindqvist, 2015). Lindqvist avhandling
kommer ta upp i resultat diskussionen och fortsätta ge min bild på det.
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Metod
I denna undersökning har jag valt en induktiv, kvalitativ ansats och av dessa
genomförde intervjuer relaterade till den vetenskapliga metod jag fann. I
följande del kommer jag gå igenom datainsamlingsmetod, dataanalysmetod
och etiska övervägande.

Datainsamlingsmetod
Målet var att rikta in mig på, fem till åtta verksamma HKk-lärare eftersom de
tillhör urvalsgruppen. Via mailkontakt till deras huvudman/rektor, hoppades
jag att kunna få ett svar. Tyvärr gav det inget resultat. Jag fick gå en annan
väg. Då valde jag ett socialt forum för HKk-lärare. Jag satte ut mitt
informationsbrev som användes till huvudmännen och ändrade om texten för
att den skulle passa forumet. Jag fick svar på en gång. Alla informanter fick jag
den vägen. Den kvalitativa vetenskapliga metoden blev en induktiv och det
som Kroksmark (2007) beskriver att induktiv betyder att forskningen rör sig
avgränsat enskild, vilkens olika uttryck formas till generell slutsats
(Kroksmark, 2007).
Intervjuerna tog mellan ca 20–50 minuter, och de har varit av semistrukturerad
karaktär. Enligt Alan Bryman (2011) semistrukturerad interjuver där
intervjuaren får en uppsättning frågor som kan beskrivas som ett frågeschema,
men att frågornas ordningsföljd kan varierar och jag som intervjuare kan ställa
följdfrågor (Bryman, 2011) Jag har haft en diskussion med mina kurskamrater
om jag skulle valt några ostrukturerade intervjuer eller semistrukturerade
intervjuer. Första tanken var att använda sig att av ostrukturerade intervjuer av
den typen som Bryman (2011) skriver att vi som forskare (i vårt fall
uppsatsskrivare) ska följa efter ett PM som en form av minneshjälp vid
genomgången av ett visst antal teman under intervjun (Bryman, 2011), men
efter överläggning med andra kom jag fram till att använda mig av mer
semistrukturerade intervjuer. Där jag använde en digital intervjuguide som
överensstämde med mitt specifika ämne IKT. Enligt Bryman (2011) att det
oftast kallas en intervjuguide. En intervjuguide ger informanten en stor frihet
att utforma svaren på sitt eget tillvägagångssätt och frågorna behöver inte
följas upp i en viss rangordning, men att jag får vara beredd på att under
intervjuns gång ändra ordningsföljden i frågorna (Bryman, 2011). Varför jag
valde denna undersökningsmetod var för att jag tror att jag kommer att komma
in mer på djupet i frågor “varför” och “hur”? (Kvale Steinar & Brinkmann
Svend, 2009). I min kvalitativa undersökningsmetod kommer jag också att
försöka ta ut både fristående och kommunala skolor i Sverige. Jag har
intervjuat några informanter genom att besöka dem på deras arbetsplatser, när
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så varit möjligt. Jag erbjöd informanterna att göra ”Skype” intervjuer för att
visa att jag är flexibel, om tiden inte finns hos dem.

Dataanalysmetod
Först samlade jag in relevant litteratur till min studie och därefter börja jag att
analysera innehållet. I samband med skrivandet börjar jag intervjua mina första
informanter. Av dessa intervjuer drog jag slutsatser och av den vetenskapliga
litteratur jag fann. Min undersökningsgrupp var verksamma HKk-lärare i
Sverige. I ett bekvämlighetsurval tänkte jag först välja informanter från min
egen kommun, men efter konsultation med mina kurskamrater valde jag
informanterna från olika kommuner i Sverige. Valet till ett målinriktat val, var
att den typen av samlingsteknik är i grunden ett strategiskt slag och inbegriper
ett försök att skapa en bestämmelse mellan forskningsfrågor och urval
(Bryman, 2011). Det hjälpmedel jag använde mig av var diktafon eller min
egen mobil till inspelning av informanterna. Materialet från intervjuerna
transkriberade. Avsikten med att intervjua från olika kommuner är att jag
möjligtvis kunde få en annorlunda spridning och eventuellt kan se olika
skolors sätt att prioritera digitala verktyg. Till transkribering fann jag en
mobilapp som heter ”Ivoice” och som skulle kunna underlätta och reducera
min tid. Genom att använda appen Ivoice kunde jag direkt omformulera
inspelningsljudet till text. Enligt Bryman (2011) kan transkribering ta upp till
sex timmar för en timmes inspelad intervju (Bryman, 2011) Med Ivoice appen
kunde jag få ner transkriberingstiden till 2 timmar.

Etiska överväganden
Jag var tydlig med att informera de berörda HKk-lärare om uppsatsen och den
aktuella forskningsuppgiftens syfte. Jag har utgått från de fyra etiska
aspekterna; samtyckeskravet, konfidentielltskravet, nyttjandekravet och
informationskravet (Bryman, 2011). En mycket viktig del av forskningsetiken
rör frågor om hur personer som deltar i forskning som informanter får
behandlas (Vetenskapsrådet, 2011). Konfidentialitet är att forskaren vidtar
åtgärder för att skydda informanternas integritet. Anonymisering är att
personuppgifter blir omöjliga att hänföra till en bestämd individ. Sekretess
faller under en bestämd paragraf i offentlighets- och sekretesslagen.
Sekretessen är tidsbegränsad. Tystnadsplikten som är samma sak som
sekretessen och med det följer tystnadsplikten (Vetenskapsrådet, 2011). I
samband med intervjuerna informerades informanterna. Vilket syfte studie
hade, samtyckeskravet och vad studien var avsatt för. Läraren i undersökning
blev informerad att de hade rätt att själva bestämma över sin medverkan. De
hade rätt att när som helst hoppa av undersökningen utan orsak. Information
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och resultat från min undersökning förklarade jag att alla kommer att ges
största möjliga anonymitet gällande deras personuppgifter. Lärarnas namn och
vilken skola behandlas på sådant sätt att det inte skulle gå att härleda vilken
intervjuperson som svarat. I samband med första kontakten med mina
informanter valde jag att lägga upp samtyckesblanketten bilaga 1 på det sociala
forumet. Vid intervjutillfället var jag tydlig med samtyckesblanketten. All
information som är insamlade för den här uppsatsen kommer endast att vara
avsatt för det här forskningsändamålet. Jag förvarade det på ett sådant sätt att
obehöriga personer inte kunde ta del av dessa. När nu studien är avslutad har
jag kasserat all information om mina informanter.
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Resultat
I den här delen kommer jag delge de svar som mina informanter gett mig från
intervjuerna. Resultatet presenteras utifrån frågeställningarna med
underrubriker. För att inte exponera mina informanter har jag valt att använda
uppdiktade och könsneutrala namn. De fem HKk-lärare som deltagit i studien
refereras med namnen Billy, Elia, Kim, Love och Morgan. Jag kommer också
benämna personer som “hen” oavsett vilket kön informanterna tillhör. Jag själv
kommer att använda benämning Yvette som intervjuaren.

Informanternas bakgrund
Elia är en 40 år gammal låg- och mellanstadielärare. Hen har läst lärarlyftet till
HKk. Hen valde att bli lärare för att hens föräldrar arbetar som pedagoger och
det blev en självklar del för hen att bli pedagog. “Barn är alltid är ärliga och
raka. Det finns utvecklingsmöjligheter”, säger Elia.
Billy är ett-ämneslärare och 60 år gammal. Hen har en hushållslärarexamen.
“Jag visste redan vid förstaklass att jag skulle bli lärare. Det sista tredje året på
gymnasiet valde jag HK ämnet. Jag tycker HK ingriper allt, man får använda
alla sina sinnen och man får variation. Jag är både en teoretiker och praktiker”,
säger Billy om sitt yrkesval.
Kim är 40 år, och har en utbildning i ämnena HKk- och textilslöjdlärare. “Jag
skolade om mig. Jag var kock och arbetade extra som fritidspedagog.
Pedagogen Kim blev HKk-lärare för att hen hade blivit mer inspirerad till lära
ut hens kunskaper till andra människor. ”Eftersom jag arbetade samtidigt med
två olika yrken så inspirerade det mig att skola om mig”, säger Kim.
Morgan är 50 år gammal och arbetar som HKk- och idrottslärare. ”När jag
valde dessa två ämnen kändes det som om de ämnena hängde ihop med
varandra. Hälsa, mat och motion”, menar Morgan.
Love är 30 år gammal och arbetar på grundsärskolan sen ett halvår tillbaka.
Hen som var ett-ämneslärare hade också arbete på en friskola. Hen undervisar
bara i HKk. Hen vill också studera till lärare inom särskolan men hen var
tvungen att arbeta först i tre år innan hen kunde utbilda sig.
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Vilka intressen och attityder har HKk-lärare till
digitala resurser?
Kunskapsbrist inom IKT ger avstannade möjligheter
Flera faktorer som påverkar lärarnas användande av IKT som en metod i sin
undervisning. En sådan faktor är avsaknad av kompetens inom IKT. Om
samtliga lärare var behöriga inom ämnet så saknades relevant utbildning inom
IKT. När jag frågade om kompetensutbildning så svarade två av fem
informanter att de hade fått någon form IKT-utbildning inom kommunen men
att utbildningen inte längre var väsentlig på grund av föråldrad kompetens
inom området.
Resultatet visar att de lärare som senast gick ut från lärarutbildningen även var
de informanter som saknade utbildning inom IKT, som exempel Love som var
nyexaminerad, ett ämneslärare. Hen saknade helt utbildning inom digital
teknik. Enligt Love ingick inte riktigt IKT-utbildning på lärarutbildningen
förutom att kunna presentera sina uppgifter med PP (Power Point
presentationer). Enligt henne så var det inget tvång att presentera sina arbeten
digitalt, men hen själv tyckte att det var ett lättare sätt att jobba på.
Vi har inte haft någon utbildning alls inom IKT i lärarutbildningen. Det
hade kunnat vara bra om det hade ingått. Hur man kunde arbeta med
eleverna med Ipad eller smartboard eller andra digitala hjälpmedel, säger
Love

Love väntade på att få utbildning på den smartboard som var installerad i
hens HKk-sal. Hen ansåg att skolan inte hade satsat på IKT-utbildning.
Digitala verktyg fanns men inte kompetens inom IKT för de anställda.
Kim ansåg också att det inte ingick någon utbildning på lärarutbildningen. Av
eget intresse valde hen att gå IKT-utbildning parallellt med sin lärarutbildning.
”Vi fick ingen riktig IKT-utbildning på högskolan, så jag valde själv att
förkovra mig ”, menar Kim
Den arbetsplatsen som Kim arbetade vid hade inte erbjudit någon sorts
utbildning inom digital teknik. Hen beskrev det mer som om det hade
ledningen göra. Vad ledningen ville satsa på. Elia hade ingen utbildning inom
IKT bara den bildning som hen förkovrat sig själv.
Vi har AV-centralen som är till stor hjälp. Av-centralen är hjälpmedel
central för både lärare och elever i skolan. Ett bibliotek av filmer i olika
utförande såsom DVD och digitalt strömmande video mm, säger Kim.

Elia ansåg sig självlärd. Elia berättar att hen har varit tvungen att självutbildad
sig, något som hade fungerat hittills. Den utbildning hen fått är av sina
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kollegor. Hen anser framförallt att det handlar om att hen inte blivit erbjuden
någon sorts kompetensutveckling. ”Det skulle vara bra om man fick
kompetensutbildning varje år inom IKT” menar Elia. Den kompetensen hen
har inom IKT anser hen själv att hen skulle kunna bli bättre i. Hen klarar av det
hen kan, man kan alltid bli bättre enligt Elia.
Billy urskiljer sig från resterande informanter, hen har medverkar i flera
utbildningar och samtidigt har hen fler bollar i luften ”projekt” samtidigt som
hen ständigt utvecklar sina kunskaper inom IKT. På frågan gällande utbildning
inom IKT hade Billy gått en automatisk databehandling (ADB) som en
kvällskurs på 80-talet och senare på 90-talet gick hen PIM-utbildning som
skedde inom kommunen som var i form av storsatsning för alla. Två av mina
informanter hade gått PIM-utbildning som skedde runt sekelskiftet. Det
framgick att främsta anledningen till att informanterna inte kände att PIMutbildningen var väsentlig inom dagen teknik var att utbildning skedde över
femton år sedan. Kunskapen de fick då är svårt att applicera på dagens digitala
verktyg.
Jag använder mig av datorer i undervisningen för jag har ett behov av det
inte för jag måste”. Det framgick tydligt att Billy hade både intresse och
en positiv inställning till IKT, säger Billy.

Morgan berättar att hen hade blivit ”PIMad” (praktisk IT och
mediekompetens). Hen fick gå den obligatoriska PIM-utbildningen som alla
kommunanställda.
Jag kan säga att jag inte är så intresserad av digital teknik från
början. Det kunde krångla och många gånger strular det till det för mig.
Jag använde då hellre tavlan”, menar Morgan.

Hen berättar att ibland ligger mer oss hen. Hen kändes sig mer bekväm med
det undervisningssättet. Hen förklarade att det ändå var bra med nyteknik.
”Jag kanske inte är så teknisk. Och då är det lättare för mig använda mig av
tavlan”. PIM-utbildningen känns inte så aktuell nu. Det sker hela tiden en
förändring inom digital teknik. Morgan hade inte samma inställning till IKT
som de andra informanterna. Hen beskriver att det kan vara intresset och hen
var en vana en rutin att undervisa med en whiteboardtavla. Hen beskriv att det
är ett bristande intresse och kunskap inom IKT som utgjorde valet till
undervisningsformen. Bristen på utbildning skapar en osäkerhet i användandet
och istället valde Morgan att avstå från att arbeta digitalt, något som
förmodligen inte hade skett om hen hade fått en mer dagsaktuell utbildning.
Resultatet visar att informanterna hade ett ganska enhetligt svar kring IKT.
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Informanterna upplevde att det var bra att väva in IKT i undervisningen.
Informanterna ansåg att vi lever i ett samhälle idag som använder mycket
teknik och skolan måste också utvecklas och hänga på. IKT ligger i tiden.
”Och inget konstigt med det”, menar Kim.

Hur använder sig HKk-lärare av IKT-verktyg i HKksalen?
I resultatet visade att informanterna använde sig av digitala verktyg för deras
planering eller inför förbereda en undervisning. Alla hade någon sorts
lärplattform där deras digitala lektionsplaneringar och terminsplanering låg.
Lärplattformarna användes som pedagogiskt webbverktyg. Både kollegor,
föräldrar och eleverna kunde hämta och ta del av allt olika slags digitala
planeringar. En av informanterna hade en egen blogg som var ämnad för HKkämnet. Hen menar att HKk är stort ämne så det undervisningsmaterial skulle
inte få plats på skolans hemsida. De informanterna som använde sig av datorer
tillsammans med projektorer ansåg att det var ett lätt sätt att undervisa på.
Det är så enkelt att koppla in datorn till en skärm och visa saker för
eleverna. Jag använder nästan all teoretisk planering med digitala
presentationer, det spar tid och eleverna slipper se mina fula och ibland
svårläst texter, säger Kim.

Kim upplevde som om att eleverna uppskattade hens presentationer. Enligt
hens elever var hen den lärare som arbetade mest med digitala presentationer.
Billy berättade att hen använde sig av datorer vid alla undervisningstillfällen i
stort sett. Exit Ticket (2017) är ett program som eleverna använder för att
utvärdera sin lektion. Datorerna används för att näringsberäkna,
dokumentation, skriva budget och söka recept m.m. Det märktes att Billy hade
lite föråldrade datorer i sitt klassrum. Även om Billy inte hade den nyaste
tekniken försökte hen ta i akt varje tillfälle för att arbeta digitalt. I resultat
framgick det att en informant hade digitala verktyg och HKk-rummet var
portabelt. Det vill säga att undervisningssalen användes inte enbart till HKkämnet. Elia hade ingen egen HKk-sal som var enbart avsedd för ämnet utan
hen fick bedriva undervisningen i hens egna klassrum. Klassrummet var
utrustat med den nyaste tekniken såsom smartboard, läsplattor, och
Cromebooks. Elia använder sig av Cromebook redan från årskurs 4 och 5 som
ett formativt verktyg. I Unikum (2017) hänvisar Elia sina elever veckan innan
(flippat klassrum) inför lektionen att läsa ett recept eller hänvisning till film via
YouTube. Hen menar att alla elever ska kunna läsa ett recept. Eleven ska lära
sig på olika sätt genom att lyssna eller titta. Morgan använder sig av digitala
verktyg när eleverna skulle räkna ut olika saker. Hen använde sig av kostkoll
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program med eleverna, men det fanns inget program som var avsatt för hens
undervisningsform.
Vi får gå till en datasal när vi arbeta med datorer. Skolledningen har
pratat om att satsa mer på digital teknik. Vi får se hur det blir i HKksalen. Jag har sett att många gånger att det ämne som lite oprioriterat
eftersom många lärare anser det är praktiskt ämne. Men jag anser det inte
är så mycket mer, säger Morgan.

Två informanter saknade projektorer i deras undervisningssalar. De har fått två
olika svar varför de inte har projektorer i deras HKk-salar. Det kunde bli
flottigt så fanns ingen anledning att sätt in projektor i salen. Det andra svaret
var att de ansåg hen kunde gå till annan sal. För det fanns alltid salar som stod
tomma som hen kunde gå till.
Min skola är en- till en skola som innebär att elever från årskurs 6 får
tillgång till sina egen laptops. Jag har datorer till det mesta, när jag
söker information, skapar teman eller gör film. Det jag kan sakna är
eget kostkollprogram, med det finns att tillgå på nätet, säger Kim.

Kim pratade om att hen och eleverna gjorde instruktionsfilmer om de olika
momenten. T.ex. Hur man tvättade eller diskade. Kim ansåg sig ändå lycklig
lottad. Hen upplevde att hen hade en fin HKk-sal. Enligt hen hade inte
tekniken tagit över. Hen berättade att hen hört av andra HKk-lärare saknade
HKk-rummet och ämnet hade blivit mer ett teoretiskt ämne. Där eleverna hade
inte tillgång till eget kök för att tillaga varm mat. Kim påpekar att det viktigt
att vi följer Lgr 11.
Det står exempel redan för årskurs 6 i Lgr11 att vi ska baka, tillaga mat och
olika metoder som ska ingå. Om vi nu bara tar in ny teknik då kanske vi
glömmer vad som ska komma första hand. Jag menar inget att negativ mot
utvecklingen. Digital teknik och lärandet ska gå hand i hand, säger Kim.

Love har laptop och en smartboard installerat i hens HKk-sal. Hen poängterade
att andra lärare hade projektor i deras undervisningssalar var som en vit skärm
som åkte ner som fällde ner en projektor.
Resultatet av min intervjustudie visar att informanterna även använde sig av
IKT när de sökte material till lektioner för komplement till deras befintliga
litteratur. Informanterna använde sig av Internet som ett komplement till HKkämnet. Om HKk-litteratur ansågs vara väl uppbyggd efter kursplanen valde de
flesta informanter att komplettera litteratur till HKk-ämnet. Annan litteratur
kunde ge en mer omväxlande undervisning.
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Vilka olika ramfaktorer påverkar HKk-lärares
undervisning med digitala resurser?
Olika digitala resurser
En faktor som påverkar lärarnas användande av IKT är tillgången till digitala
resurser. Alla informanter berättar att de har en egen bärbar dator som de kan
använda för planering och annat administrativt arbete. Billy hade exempelvis
fyra stationära datorer, projektor, skrivare och tre läsplattor i sitt klassrum. Hen
hade också tillgång till lånedatorer i form av en rullvagn, men ansåg att det var
för krångligt att använda sig av dessa. Varför hen hade stationära datorer i
HKk-salen var för att hen använde sig för de mesta i undervisningen. När
föräldrar kommer in i klassrummet blir de förvånade att det finns datorer i
hemkunskapen salen. I hemmen finns det en spis, men flera datorer. Här finns
det iallafall fler spisar än datorer. ”En konsument behöver en dator för att söka
information och använda dator för olika saker. Tekniken stöder HK
undervisningen”, säger Billy.
Morgan hade en egen dator (laptop) i sitt klassrum. Det fanns ingen mer teknik
förut en rullvagn med en dvd/tv. Om hen skulle arbeta digitalt fick hen gå till
ett annat rum för att undervisa. Bristen på tillgången av datorer gjorde att hen
inte använder sig så ofta av digital teknik.
Love berättade om brist på läsplattorna som var tillgängliga för alla, men man
våga inte fråga om kan använda läsplattor för inte skulle uppstå tjafs mellan
kollegor. Love ansåg att ämnet är mer teoretiskt än praktiskt och tycker att det
då inget konstigt att man inte behandlar ämnet mer teoretisk. ”Jag känner att
ämnet är åsidosatt, om det har med ekonomi att göra”, säger Love. Hen
förklarade när hen väl fick sin budget som var avsatta till mat till HKk fanns
det tillräckligt, men ledningen var inte villig att investera i hens
undervisningssätt. Hen önskan var att få två läsplattor till sin undervisning.
Hen hade en smartboard som hen inte använde, då hen tyckte att den var för
svår att förstå. ”Det finns så mycket kul man skulle göra med ny teknik. Nu
sitter jag och skriver ut A4 papper, klipper och klistrar. Det känns inte som
nutid. När gäller ekonomisk del HKk-ämnet skulle kunna använda mig
prisberäkning program på dator men nu sitter med mina stenciler i pärmar”,
säger Love. Love berättar att de har en hemsida där de pedagogiska
planeringarna ska ligga och annan information, men är väldig underanvänd.
Hemsidan användes som ett informationsplank, men hen upplevde ett ointresse
hos föräldrar. Hen saknade digitala resurser till hen undervisningsmetod, som
ett bildstöd eller ett program som skulle kunna läsa upp uppgifter. Hen menar i
särskolan har ämnet HKk hög status.
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Resultatet visade att tre av fem informanter hade tillgång läsplattor i sin
undervisning. Två av dessa skolor som erbjöd läsplattor till undervisningen
krävde att läraren bokade dessa till det undervisningstillfället och detta system
gällde även för datorer. Elias skola var på väg att bli en- till en skola. Alla
eleverna från årkurs 4 fick egna datorer. Årkurs 6 var den enda guppen som
saknade datorer. Skolan kunde förse den gruppen alltid eftersom de var en liten
klass och när Elia undervisade dem var de alltid halv grupp. Om det nu skulle
få hemläxa skulle hen få skicka över den till dessa. Elia ansåg läsplattor var att
ett bra komplement till den digitala tekniken. Läsplattor är smidiga och kan
erbjuda enkla snabba lösningar till program appar. “paddorna bara
komplement, eleverna använder sig av sina datorer för att skriva spara sina
uppgifter”. Den finns ett antal elever som har fått egna läsplattor men då är det
för att de har svårigheter el dylikt. Love som jag skrev om har också
bokningssystem men lätta irritation uppstår vem de som har rätt använda dem.
Billy har tre läsplattor inne i hens klassrum och dessa var avsedd enbart till
HKk. Billy menar att hen stort behov av dem när det gäller dokumentation
annat dylikt som tillhör ämnet. ”Jag slagits med näbbar och klor för att behålla
dem”, säger Billy
Ekonomiskt perspektiv
Billy fick alltid höra från ledningen att licenserna för de stationära datorerna
kostar pengar och hen fått kämpat för att behålla datorerna i HKk-salen. Billy
blev alltid påmind av andra som lärarkollegor, vilken lyx att ha dessa datorer i
hens sal.
Kim hade en laptop i skolan men hen ansåg själv att det inte räckte till. Hen
upplevde att hen hade större behov av mer teknik som kunde lätta hens
undervisningssätt och andra räckte inte till administrativa uppgifter så
investerade själv en egen läsplatta.
”Jag tar foto och dokumenterar elevernas arbete”, säger Kim. Hen menar att
läsplattan underlättar hens arbete och skolan hade annan åsikt. Skolan vill inte
investera i mer digitala verktyg eftersom de ansåg att det fanns tillräckligt med
digitala verktyg. Kim påpekar att det fanns ett dilemma i hens HKk-sal att det
saknades projektor, vilket skapar en del problem. Spontaniteten försvinner men
att framförallt krävs det en planering om man vill integrera IKT i
undervisningen, det tar för mycket tid av lektionerna för att gå till annan sal
och undervisa. Enligt informanten gick det så långt att hen hotade med att sluta
om de inte tänkte investera i hens sal. Nu hade hen blivit lovat att få en
projektor till nästa termin.
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Kim uppger problemen med datorer är det kan gå sönder och vår itsupport/vaktmästare har inte den utbildningen för laga datorer. Ibland kommer
elever utan sina datorer och plötsligt har det inget skriva med. Eftersom skolan
är en- till en skola blir det skörtbart. Problemet ligger i att skolan inte har ett
tillräckligt stor för att förse elever med lånedatorer.
Morgan berättar att eleverna hade inga egna datorer, men det hade prata om de
i ledningen att eventuellt skulle skolan investera. Behövde datorer dator fick
hen gå till en datasal och boka upp sig.
Rumsligt perspektiv
Resultatet visade att tre av fem lärare som deltog hade en fast projektor i taket
för att koppla ihop med en dator för att visa något på en storskärm. De andra
lärare som saknade projektor var tvungna att sök upp andra rum för att
undervisa digitalt.
Elia berättar att hen inte någon HKk-sal utan ett klassrum. I klassrummet har
hen kokplattor som hen körde in. ”Ugnar är på skolan är lite utsprida. Vi steker
och lagar maten i klassrummet. Det är inte ultimat, men så är det” säger hen
med en suck.
Berättar Billy att det saknas yta i rummet för att eleverna kan jobba med deras
portfolier och deras beräkningar. Nu hamnar pärmar och paper på matbordet.
Enligt Billy skulle HKk-rummet behöva ett kontor som eleverna arbeta vid.
Idag arbetar hen inte med digital portfolio förutom IT:s Learning (Itslearning,
2017) som är en lärplattform. Hen berättade att de skulle få VKlass som hen
trodde att eleverna skulle kunna få arbeta med digitala portfolier.
Tid som ramfaktor
Billy berättade att hen nästan aldrig hade någon sen ankomst i sitt klassrum
eftersom hen brukar dra igång vanligtvis någon film i början av lektionen och
elevernas vill inte missa den. Då är det bra med digitalhjälp. Enligt Billy var de
stationära datorerna lite föråldrade i klassrummet som medförde och det kunde
lite längre tid att arbeta med och eleverna tycker det är jobbigt.
I intervjuerna framkommer att informanterna upplevde att det finns ytterligare
ett hinder i undervisningen med att låta eleverna använda digitala verktyg.
Hindret som framgick helhet i undersökningen att eleverna använda sig av
något digitala verktygen så som dator eller en mobil till annat än den tänkta.
När eleverna får tillgång till datorer finns det en risk för felanvändning. En så
kallad ”tidstjuv ”enligt Kim. Det framgick i helhet att informanterna upplevde
detta som ett litet problem. Det visade sig att det relativt enkelt blir så att
eleverna tog chansen till att surfa på nätet och besöka sociala medier som inte
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ingick i undervisningen. Tillgången till IKT skapar hinder i undervisningen att
eleverna tog tid från lektionen till webbkommunikation.
Negativa effekter med IKT
Resultat visar att det finns negativa aspekter med att använda sig av IKT.
Eleverna kan ibland stirra sig blinda på hemsidor och ser inte med kritiska
ögon. Det som att källkritisk mot informationen som finns över Internet. Det är
väldigt enkelt att söka information på nätet och många tror att de som står där
är sant. Som lärare är det viktigt att lär eleverna att vara källkritik.
Ibland kan det hända att elever börja surfa och titta på andra saker än de blev
ombedda att göra.
Elia har fått erfara att föräldrar tror att dator är en ”Quick” lösning. Att alla
problem löser sig med en dator.
Billy brukade låta eleverna arbeta program där de kunde gör utvädring av deras
lektion, men det faller lite när inte alla har digitala hjälpmedel till hands.
När det gäller sociala medier funderade jag först på start upp en facebook
grupp men det föll för jag vill inte vara privat med mina elever, säger
Billy

I samband med byte av ny lärplattform system lät Billy lite osäker om elever
skulle få någon utbildning inom IKT. ”Vi har ingen IKT pedagog på skolan”.
Om hen ville att eleverna skulle lära sig något digitalt då fick hen skötte dig
själv. ”I många fall lära eleverna av varandra, som exempel mail över till
varandra”.
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Metoddiskussion
Min undersökningsgrupp var verksamma HKk-lärare i Sverige. I ett
bekvämlighetsurval tänkte jag första välja informanter från min egen kommun,
men efter konsultation med mina kurskamrater kommer jag välja
informanterna från olika kommuner i Sverige. Jag har intervjuat fem lärare på
fem skilda skolor i Sverige. Fyra av dem arbetade på kommunala skolor. I
texten är pedagogerna benämnda med kursiv stil för att tydliggöra dessa som
personer. Tre av mina informanter arbeta för F-9 skola, en annan för en
särskola och sista för en F-6 skola. Samtliga informanter som deltog i studien
är behöriga lärare för att undervisa i ämnet HKk. Tanken har slagit mig att jag
skulle kunna göra intervjuerna på offentliga platser ”café miljöer”, men detta
kan leda till försämrad ljudupptagning och ett mer tidskrävande arbete med
transkriberingen. Jag har också tänkt på det etiska övervägandet att deras
anonymitet skulle kunna bli undanröjd om informanterna vill vara anonyma.
Enligt Bryman (2011) ska en intervjuperson inte heller behöva oroa sig för att
någon kan höra vad som sägs under intervjun (Bryman, 2011). Jag hade
svårigheter att få tag på informanter via huvudmännen på olika skolor för att
delta i studien. Jag valde att gå en annan väg för att rekrytera mina
informanter. Via ett forum på sociala medier kom jag i kontakt med HKklärare. Skype möjliggjorde en smidig kontakt med mina informanter och jag
kunde intervjua HKk-lärare från olika delar av Sverige utan tidskrävande resor.
Via Skype videosamtal kunde jag beakta ansiktsuttryck och kroppsspråk. Det
mest givande var de personliga intervjuer, där jag kunde närvara och se
rummet.
För att säkerställa att min intervjuguide skulle hålla måttet valde jag att göra en
pilotstudie på två HKk-lärare inom mitt närområde. Enlig Bryman (2011) kan
en mindre pilotundersökning ha inte enbart att göra med att man ska säkerställa
att frågorna fungerar som man tänkt sig utan också att undersökningen i sin
helhet blir bra. Uppstår problem med frågorna, då kan man åtgärda dessa
(Bryman 2011). Det som kan vara fördel är jag fick ändra på några frågor.
Nackdel var att jag övergick till digitala intervjuguide och den presentationen
testade jag aldrig på mina testpiloter. Jag följde min digitala intervjuguide
“karta” som skall vara lätta att förstå och strukturerade efter olika teman.
Esaiasson (2017) skriver att det inte är meningen att jag som forskaren skall
behöva använda halva intervjutiden till att förklara vad jag vill verkligen veta.
En intervjuguide ska vara formad att skapa en dynamisk situation där samtalet
är levande (Esaiasson, 2017). Något som jag upptäckte direkt var att
informanterna svarade direkt utan att bli tillsagda och jag fick inte med det i
inspelningen som försvårade min transkribering. Jag upptäckte själv att jag var
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lite flamsig och hade ibland svårt att hålla tyst. Enligt Kvale & Brinkmann
(2009) är intervju teknik ett ”hantverk” och den tysta kunskap som förvärvas
genom att praktisera och bli en erfarna intervjuare (Kvale & Brinkmann, 2009).
Jag kan säga helt klart att jag behöver öva på det. Jag kände också att det var
svårt att hålla sig professionell till intervjuerna det var nästan som jag halkade
in i samtalet “going native” som etnologer brukar säga Det kändes som jag
tappade min roll och uppgift som intervjuare och överidentifierar sig med de
människor som studeras (Bryman, 2011). Transkriberingen blev inte som jag
tänkt mig. De tog mycket längre tid än beräknat om jag hade digitala
hjälpmedel till hjälp. Jag hade räknat med att intervjuer skulle ta ca 60 min.
Det blev från 20 min till 50 minuter. En tanke slog mig att en kvalitativ studie
inte skulle vara lika säker som en kvantitativ studie. En kvantitativ studie
skulle ge en mer storskalig undersökning, men jag kom fram till att dessa
undersökningar saknar ofta ett djup. Mina frågeställningar krävde en mer
djupare analys och mina fem informanter valde min studie för de var nyfikna
och visade intresse för området kunde jag bara tolka att IKT ligger i tiden.
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Resultatdiskussion
I denna del kommer jag att diskutera studiens resultat utifrån tidigare forskning
och till den teoretiska delen. I resultatdiskussion använder jag mig av samma
rubriker för att skapa en tydlig struktur. Dessa rubriker är; Vilka intressen och
attityder har HKk-lärare till digitala resurser? Hur använder sig HKk-lärare av
IKT-verktyg i HKk-salen? Vilka olika ramfaktorer påverkar HKk-lärare
undervisning med digitala resurser? I diskussionen kommer jag även ge mina
egna idéer, och tankar. I slutet av diskussionsdelen summeras de slutsatser som
kan dras utifrån studiens syfte och frågeställningar.

Vilka intressen och attityder har HKk-lärare till
digitala resurser?
Säljö (2010) skriver i ett sociokulturellt perspektiv ett så kallad
kunskapsintresse eftersom det handlar om hur människor tillägnar sig och
formas av deltagande i kulturella aktiviteter och hur de använder sig av de
redskap som kulturen tillhandahåller (Säljö, 2010). Resultat visade att de flesta
informanter är mycket positiva till att integrera IKT i undervisningen. En viss
osäkerhet bland en informant var bakgrunden till både intresset och
inställningen till IKT. Enligt forskning från 2015 av Schone har det visat sig att
lärarnas attityd gentemot tekniken påverkar den grad som teknik införlivas i
klassrummet. Inställningar till förändringar i processen kan ge både positiv
eller negativ känsla. Tekniken har förändrats och kommer att fortsätta att
påverka i undervisning. Resultatet av studien visade att trots alla utmaningar
och hinder till att integrera teknik i undervisningen och lärande miljö, att
integrera teknik i klassrummet har visat sig förbättra lärandeprocessen (Schone
, 2015). Säljö (2010) skriver att vi människor har ett intresse för att förstå hur
man kan förbättra inlärningsförlopp hos människor. Lärandet har en viktig
position i vår kultur och är knutet till våra föreställningar om ekonomisk och
social utveckling och till en önskan om att förbättra våra levnadsvillkor (Säljö,
2010). I resultatet framgick det att informanterna hade önskat sig en mer
dagsaktuell kompetens inom IKT. De upplevde att de inte hade de verktyg för
att plantera in IKT i undervisningen. Enligt Säljö (2010) ger
informationstekniken ändrar förutsättningar för lärande, och för formell
undervisning, men den både löser och skapar problem (Säljö, 2010). Enligt
Säljö (2010) kan inte ens den mest kraftfulla informationsteknologi lösa
lärandets problem, den ändrar bara dess villkor (Säljö (2010).
Bristen på kompetensutbildning gjorde att Love inte kunde använda den teknik
i rummet och Morgan valde istället att använda sig av en annan
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undervisningsmetod. Resterande informanter ansåg att IKT kompetensen var
någon man fick införskaffa själv och man kunde alltid bli bättre enligt Elia.
Informanterna kände ändå sig tillräckligt kompetenta inom området för de
kunde undervisa.
Tidigare forskning visar på att kompetens är viktig för att sätt in IKT i
undervisning. Enligt Jämterud (2010) så var den främsta delen för en bra ITutveckling var lärares förmågor, intresse och motivation (Jämterud, 2010).
Enligt rapporten IT-användning och IT-kompetens i skolan (2016) framkom
det att lärarnas möjlighet till kompetensutveckling inom IT är en viktig aspekt
för elevernas lärande genom IT. Enligt skolornas huvudmän får läraren den
kompetensutveckling inom IT som de behöver i sin roll som lärare
(Skolverket, 2016).
Lindqvist (2015) kom fram till att lärare hade låg kompetens inom området
samtidigt ett svagt intresse för att bedriva undervisning med stöd av digital
teknik. Kunskaperna behövde således bli bättre och att attityden behövde
förändras (Lindqvist, 2015) Ett problem som Dunkel (2007) tar upp är när
skolorna möter ny teknik. Att lärare inte får den kompetens i samband med den
nya tekniken. Lärare får ta eget ansvar för sin kompetens. Samtidigt som
läraren ska lära sig något nytt är läraren tvungen att göra det i samarbete med
eleverna. Risken är då att läraren hamnar i samma situation som eleverna,
d.v.s. tvungna att arbeta med saker som de inte har någon tidigare kunskap i
(Dunkels, 2007). Och enligt Lindqvist (2015) kan vi genom att urskilja
hjälpmedlen och ”filtret” till läraren kan det underlätta motgångarna (Lindqvist
, 2015). Enligt Lindblom (2016) finns det ingen riktigt hel omfattad syn på att
elevers prestationer hänger samman med lärares formella utbildning och
kompetens, och vissa studier tyder på att olika kompetenser hos lärare har
olika stor betydelse för olika elevgrupper (Lindblom, 2016). Elia berättar att
hen inte någon HKk-sal och jag anser att det viktigt att hen lyfta fram ha
positiv inställning till både den digital teknik och HKk-ämnet. Höijer menar
(2013) HKk-rummet och maten har en viktig uppgift i ämnet och läraren har
en nyckelroll för vilket rum som skapas. Från ett socialkonstruktionistiskt
perspektiv kan både utbildning och undervisning upplevas som en process där
olika objekt konstrueras, som exempel i ämnet HKk eller ämnesområde (mat).
Denna process förstås i sin tur involvera olika mekanismer, exempelvis
interaktionella och sociala. Genom att uppfatta rummet som spatialt, alltså som
relationer och förändringar, snarare än som något absolut och färdigt, blir det
intressant att studera vilka relationer som tillsammans konstruerar HKkklassrummet. Med ett bredare perspektiv på klassrummet uppfattas det som ett
ställe där nätverk av relationer, tekniker och praktiker möts (Höijer, 2013).
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Jag uppfattade att intresset och inställning hörde ihop med kompetensen till
IKT, som en sammanlänkning med varandra. Jag anser att lärare har en
nyckelroll i lärandet och lärare behöver kompetens att lära ut den digitala
tekniken kan det skapa problem. Höijer (2013) skriver att socialt konstruerade
övertygelser är avgörande för vilken föremålet anses viktigt, som liksom för
idéer om hur undervisning ska genomföras (Höijer, 2013). Enligt mig borde
utrustning, teknik och utbildning inom IKT gå hand i hand med varandra. Om
skolor satsar på nyteknik bör lärare ha en dagsaktuell utbildning. Jag vet inte
vilken inverkan digital teknik har på elevers lärande och jag vet att det inte var
de jag sökte, men det kan vara intressant ämne. En sådan studie kanske inte går
att få svar från en lite studie utan mer omfattade studie.
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Hur använder sig HKk-lärare av IKT-verktyg i HKksalen?
Enligt Lgr11; står de att ”eleven skall kunna använda modern teknik som ett
verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Läraren
ska svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer
”(Skolverket, 2011, ss. 14-15). Men samtidigt står det att ”en likvärdig
utbildning inte innebär att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt
eller att skolans resurser ska fördelas lika” (Skolverket, 2011, s.8). I resultatet
framgick det att alla informanter hade egen personlig laptop och använde sig
av IKT till deras planering och administrativa uppgifter.
I rapporten IT-användning och IT-kompetens i skolan (2016) visas att
utvecklingen har förändrats mot att allt fler lärare får tillgång till en egen
personlig dator eller surfplatta i skolan (Skolverket, 2017b). Deras
undervisningssätt skilde av tillgången av resurser. Alla hade någon sorts
lärplattform eller hemsida där de kunde inhämta och lämna in deras digitala
planeringar och annat arbete. Några användningsområden som informanterna
använde sig av var kostkollsprogram, budget, recept, dokumentation och ny
lektionsupplägg. I Skolverkets rapport (2016) Många skolor, använder idag så
kallade molntjänster. Alla informanterna hade någon sorts molntjänst över
nätet. Fyra av informanterna ansåg det att det inte fanns tillräckligt med IKTverktyg i deras sal. Det är nödvändigt att integrera teknik i undervisningen
enligt Keino (2008). Lärare är personen som har förmåga att intrigera teknik
för att länka ämnesområdena med läroplan på ett kreativt sätt (Keino, 2008).
Det framgick att vissa hade föråldrade verktyg för den undervisningsmetod
som de bedrev. En informant hade ett nytt IKT-verktyg i sin sal, men saknade
utbildning. Två informanter hade egen projektor i deras undervisningssal. En
av informanterna hade flera digitala verktyg att tillgå i sin sal och salen var
byggd för flera ämnen. Enligt mig som pedagog anser jag att man behöver
vissa resurser såsom dator, projektor, läsplattor mm för jag kunna arbeta och
undervisa på meningsfullt sätt. Kommunikation tillhör en lärares
grundläggande arbetssätt med andra kollegor, elever och föräldrar. Det framgår
i Lindqvist (2015) avhandling att det var viktigt att stödja den pedagogiska och
tekniska miljön för kollegial lärande (Lindqvist, 2015) och i Hipkiss (2014)
uttrycker hon hur lärare och elever genom olika resurser och möblering och
kommunikation i undervisningen uppmuntrar i mindre utsträckning till möten
och samspel mellan elever enligt Hipkiss (2014). Det blev jag förvånad över.
Hipkiss (2014) påpekar att läraren är medelpunkt till undervisningen och som
är en klassrumsgestaltning som skapar sampel mellan alla olika artefakter
(Hipkiss, 2014). Enligt forskning är läraren är viktigt del för
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kommunikationen, men rummet och möbleringen hade inte samma betydelse.
Rapporten från Skolverket IT-användning och IT-kompetens i skolan (2016)
anser att tekniska resurser och en fungerande organisation kan sägas vara
förutsättningar för användning av IT i verksamheterna. Den beskrivningen av
antal datorer, nätverkskapacitet, IT-planer, etc. samt personalens och barnens
tillgång till IT-resurser (Skolverket, 2017b). Love ansåg att ämnet är mer
teoretiskt än praktiskt. Enligt forskning stämmer det inte. Hjälmeskog (2006)
tar upp att många lärare bekymrar sig att de bedömer konsumentkunskap är
mer ’teori’ och att ämnet har blivit mer ’teoretiserat’. Enligt Hjälmeskog, så är
inte fallet. Kursplanen är tydlig med att eleverna ska agera och visa sin
kunskap i handling inte bara teoretisk (Hjälmeskog, 2006). Resultatet visade
att informanterna även använde sig av IKT när de sökte material till lektioner
för komplement till befintliga litteraturer. Informanterna använde sig av
Internet för att fullvärdigt komplement till HKk-ämnet som de strävade efter.
HKk-litteraturen ansågs väluppbyggd efter kursplanen. En del informanter
upplevde att den litteratur som erbjöds till HKk-ämnet inte var tillräcklig.
Annan litteratur kunde ge en mer omväxlande undervisning. Enligt Hipkiss
(2014 studie behövde man granska läroböckerna. Hon menar som
informanterna påpekade att litteratur saknade vissa aspekter som inte uttryckte
sig i text (Hipkiss, 2014). I nationell utvärderingen NU 03 framgick det att
lärare ansåg att läroplanen hade en stor betydelse i deras undervisning och de
menar att de har didaktisk kompetens för att undervisa i ämnet”. Men hur det
ska tolkas är svårt enligt (Hjälmeskog, 2006, s. 28). När man skriver
”tillräcklig didaktisk kompetens för att undervisa i ämnet” står det för den
praktiska delen. Det skulle vara intressant med en utvärdering idag om de olika
undervisningssätt man bygger upp sin undervisning på och hur Hkk-lärare
integrerar digitala verktygen i undervisningen.
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Vilka olika ramfaktorer påverkar HKk-lärares
undervisning med digitala resurser?
En faktor som påverkar lärarnas användande av IKT är tillgången till resurser.
Alla informanter berättar att de har en egen bärbar dator som de kan använda
för planering och annat administrativt arbete. Alla informanter hade olika
förutsättningar när det gäller tillgång till digital teknik. Resultatet visade att tre
av fem informanter hade tillgång till läsplattor i sin undervisning. Två av dessa
skolor som erbjöd läsplattor till undervisningen krävde att läraren bokar dem
till det undervisningstillfället och detta system gällde även för datorer. Enligt
Säljö (2010) ger informationstekniken ändrar förutsättningar för lärande, och
för formell undervisning, men den både löser och skapar problem. Den
påverkar arbetsfördelningen mellan individ, kollektiv och artefakter, och
lärande handlar om samspelet mellan människor och sådana resurser (Säljö,
2010). En faktor som styrde informanterna var vilka ekonomiska investeringar
som gjordes för deras ämne. Avsaknad av digitala verktyg såsom projektorer i
rummet problematiserade spontaniteten enligt vissa lärare och krävde både mer
planering och undervisningstid. Det framgick i skolinspektionens rapport från
2011/2012 att när skolan inte kan styra över tekniken hämmas utvecklingen av
pedagogiska arbetet även när goda ambitioner och kompetens finns
(Skolinspektionen, 2012). En faktor var äldre datorer som tog tiden från
eleverna och skapade irritation. De flesta informanter pratade att IKT pedagog
eller teknisk support saknades eller kompetens fanns inte hos supporten. En
informant saknade helt digitala verktyg till eleven. Någon saknade yta för att
arbeta digital. Hipkiss (2014) Klassrumsutförandet kan inbjuda elever både att
delta aktivt i undervisning såsom diskussioner, delge varandra och att läraren
kan delge sina erfarenheter och kunskaper. (Hipkiss, 2014) Klassrummens
utförande vara tydliga med skolämnets koppling till vardagen eller kan i sin
design förmedla sitt uppdrag som skolämne och undervisningslokal. Genom att
förändra möblering av skolbänkar skapas olika mötesplatser för elever och
därmed olika sätt att kommunicera och delge (Hipkiss, 2014). I resultatet
framkom det att informanterna upplevde att det finns ytterligare ett hinder i
undervisningen med att låta eleverna använda digitala verktyg. Hindret som
framkom i sin helhet i undersökningen var att eleverna använde sig av digitala
verktygen såsom dator eller en mobil till annat än den tänkt. När eleverna får
tillgång till datorer finns det en risk att vid fel användning. Det framgick i
helhet att informanterna upplevde detta som en lite problem. Det visade sig
relativt enkelt blir så att eleverna tog chansen till att surfa på nätet och besöka
sociala medier som inte ingick i undervisningen. Tillgången till IKT kan skapa
hinder i undervisningen så att eleverna tar tid från lektionen till
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webbkommunikation. I Dunkels (2007) avhandling bygger på en förståelse på
hur unga människor kan hantera för och nackdelar med samtida interaktions
medier. Hon menar att negativa sidor inte är särskilt framträdande när barnen
pratar om sina vanor på Internet. I stället verkar Internet förbättra barnens liv.
Internet ger en extra arena för interaktion med andra, en arena med andra
egenskaper än de som finns i det verkliga livet. Tillträde till denna arena
uppskattas av många barn som ser att deras möjligheter ökar. Några av de
negativa sidorna som oftast nämns är oönskade innehåll, följt av tekniska
problem och felaktiga datorer De flesta barn identifierar inte heller en
inlärningsprocess. Inlärningprocessen blir inbäddad i miljön (Dunkels, 2007).
Resultat visar att det finns negativa aspekter med att använda sig av IKT.
Eleverna kan ibland stirra sig blinda på hemsidor och ser inte med kritiska
ögon. Det är som att de inte är källkritisk mot informationen som finns över
Internet. Det är väldigt enkelt att söka information på nätet och många tror att
de som står där är sant. Som lärare är det viktigt att lära eleverna att vara
källkritisk. I IT-användning och IT-kompetens i skolan (2016) visar att
eleverna i årskurs 4–6 har ett fortsatt gott självförtroende när det gäller att
använda dator eller surfplatta till olika uppgifter i skolarbetet. Samtidigt kan
konstateras att resultaten har sjunkit för samtliga skoluppgifter utom en. Den
som har sjunkit mest är elevernas förmåga till att bli källkritiska (Skolverket,
2017b). Lindqvist (2015) tar upp att det är svårt att avgöra vad man ska
förvänta sig av den nya teknologin, om de ska användas för att stödja
traditionella metoder för lärande i skolor eller nya visioner av pedagogik
baserade på nya färdigheter och digitala litteraturer. Samtidigt understryker
hon att det viktigt att ge elever färdigheter om 2000-talets teknik, såsom
kritiskt tänkande, problemlösning och digital kompetens i det digitaliserade
klassrummet (Lindqvist, 2015). Att föräldrar trodde att digitala verktygen var
lösning på alla problem och för en annan pedagog upplevde hen att hen inte
kunde medverka på sociala medier utan att privatlivet blev lidande. I rapporten
IT-användning och IT-kompetens i skolan (2016) gällande kommunikation är
det, sett till grundskollärare, framför allt kommunikationen med elever (utanför
lektionstid) som fortfarande sker på annat sätt än med IT. Drygt hälften av
grundskollärarna använder aldrig eller sällan IT för att kommunicera med
elever. Grundskollärarnas kommunikation med vårdnadshavare och andra t.ex.
kollegor sker däremot till övervägande del med IT (Skolverket, 2016). Det
framgick lite tveksamhet om det skedde någon IKT-utbildning för eleverna. I
Lindqvist (2015) avhandling pekar hon på vikten av att stödja en pedagogisk
och teknisk omgivning kollaboration lärande på. Därför kan bristen på
stödjande samarbete på de skolorna framträdande som ett filter i resursenhet
De tre viktiga aspekter var miljö för student, lärare och skolledare. Genom att
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kontinuerligt stödja nymodigheter inom digital teknik kommer att vara av
betydelse i framtiden, vilket ger grundläggande och mer avancerade IKTfärdigheter för studenter, lärare och skolledare (Lindqvist, 2015). Enligt en av
mina informanter hade hen ingen ”riktig” HKk-sal. HKk-rummet hade blivit
portabelt. Enligt Hjälmeskog (2006) så är slopande av specialsalar en trend
sedan 1900-talet och på olika sätt har man försökte skapa alternativ till
specialsalar som krävs för exempelvis undervisning i hem och
konsumentkunskap. Skälen sägs vara att man anser att salarna står outnyttjade
vissa delar av dagen och att deras speciella utformning gör dem olämpliga för
en annan undervisning än den är byggda för (Hjälmeskog, 2006). Det kanske
kan vara en nackdel att tekniken hade puttat bort HKk-rummet, men kanske
inte medför att det blir en dålig läromiljö. Det är ändå pedagogerna som är
experterna. Jag valde ta upp ett sociokulturellt perspektiv i denna uppsats för
jag kände att IKT har med hur vi människor integrerar och kommunicerar med
varandra. Jag valde också ta in ramfaktorer för vill förstå olika perspektiv som
styr vad vi gör.
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Sammanfattning
Syftet med studien var att undersöka hur HKk-lärare arbetar idag med de
digitala verktyg och vilken inställning de har till digitala resurser i HKk-salen.
Studien avsåg att få fram om det finns några för- och nackdelar i det didaktiska
valet som en HKk-lärare gör med IKT-verktygen. Som hjälp för att besvara
syftet har jag använt mig av tre frågeställningar.

Vilka intressen och attityder har HKk-lärare till
digitala resurser?
Resultat visade att de flesta informanter är mycket positiva till att integrera
IKT i undervisningen. Bakgrunden till en viss osäkert till IKT var både
intresset, inställningen och kompetensen till IKT. Det framgick också att
informanterna hade önskat sig en mer dagsaktuell utbildning inom IKT.
De upplevde att de inte hade de verktyg för att integrera in IKT i
undervisningen. Informanterna kände sig ändå tillräckligt kompetenta
inom området för de kunde undervisa. Jag uppfattade att intresset och
inställningen till digital teknik för HKk-lärarna var positiv och IKT låg i
tiden.

Hur använder sig HKk-lärare av IKT-verktyg i HKksalen?
Informanterna avvända IKT i undervisningssyfte och i deras planeringsarbete
och som ett kommunikationsverktyg till både föräldrar, elever och andra
kollegor. IKT-verktyget används mestadels för att söka ny litteratur som kunde
ge nya lektionsupplägg som kunde kompletterade till ämnet. Några
användningsområden var kostkoll program, budget, recept, dokumentation och
producera egna instruktionsfilmer mm. De informanter som hade tillgång till
IKT försökte med digitala medel skapa en bättre inlärningsmiljö för eleverna.

Vilka olika ramfaktorer påverkar HKk-lärares
undervisning med digitala resurser?
Faktorer som påverkar lärarnas användande av IKT är tillgången till resurser.
En faktor som styrde informanterna var vilka ekonomiska investeringar som
gjorts i deras undervisningssal. Brist på digitala verktyg skapade problem för
vissa lärare och krävde både mer planeringsarbete och undervisningstid.
Resultat visar att det fanns delade aspekter med att använda sig av IKT. En
negativ faktor var äldre datorer som tog undervisningstid och dem flesta
informanter pratade om att teknisk support saknades. Hindret som framkom
var att eleverna använde sig av digitala verktygen såsom dator, läsplattor och
mobil till något annat än den tänkt.
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Inbjudan till intervjuundersökning
Hej
Jag är en student från Umeå Universitet som studerar till hem- och
konsumentkunskaps (HKk) lärare.
Jag ska göra ett examensarbete inom ämnet som kommer handla om
informations och kommunikationsteknik (IKT)-verktyg i HKk-salen.
Syftet med studien är att få svar på en kunskapslucka. Jag blev nyfiken på hur en
HKk-lärare arbetar idag med digitala verktygen som finns i HKk-salen och hur
avancerad den är. Avsikten med denna studie är att undersöka hur lärare anser
sig nyttja dessa digitala verktyg som en del i undervisningen i HKk.
Min undersökningsgrupp kommer vara HKk-lärare på olika skolor i Sverige. Jag
har valt ut slumpmässigt skolor i olika kommuner.
Om du vill delta kommer det ske en personlig intervju mellan dig och mig. Jag
beräknar att det tar ca: 1 timme av din tid. Jag intervjuar gärna dig på din
arbetsplats, men jag kan även erbjuda en Skype intervju om du känner att det
passar bättre.
Det här är en frivillig undersökning och du har rätt att avbryta ditt deltagande
utan att ange skäl till varför när du helst önskar, undersökningen är givetvis
anonym.
Jag önskar påbörja intervjuer under vecka 16 i ni är varmt välkomna att kontakta
mig för mer information.
Hoppas du vill delta.
Med vänliga hälsningar
Yvette Severin
yvetXXXXX@XXXXXX
070XXXXXX
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Intervjuguide
BAKGRUNDSFAKTA
Man eller kvinna, Skolform [ Inte fråga, utan anteckna ner själv. Kommunal
/fristående skola ] Din ålder?
Hur länge har du praktiserat yrket?
Undervisar du i något annat ämne, förutom HKk?
Varför valde du att bli lärare?
UTBILDNING
Var HKk ditt huvudämne i lärarutbildningen?
Vilken utbildning har du?
Har du gått någon utbildning inom IKT/IT före du var verksam lärare?
Har du gått någon fortbildning under tiden du har verksam som lärare? Och vilka?
Har du någon utbildning inom IKT? Hur länge pågick utbildningen Om nej: Varför
har du inte fått det tror du?
DIN ARBETSPLATS
Hur länge har du arbetat här? Är du klasslärare, mentor? Vilka årskurser undervisar du i?

LÄRARENS INSTÄLLNING TILL IKT INOM HKK
Hur upplever Du din kompetens inom IKT-verktyg?
Använder du IKT i din undervisning? Hur arbetar du idag med digitala verktyg i din
undervisning? Läromedel, internet, olika mjukvara, söka information.
Har den digital teknik förändrat dig som pedagog?
UTRUSTNING
Vilka digitala verktyg finns för dig som lärare i klassrummet och på skolan?
I klassrummet, rullande eller eventuellt i annat rum. Projektor, smartboard, TVskärm, dvd, dator, laptop, surfplatta, wifi.
Hur arbetar eleverna med digitala verktyg i HKk-salen?
Vilka digitala verktyg finns att tillgodose för eleverna? Kamera, egna mobiler, wifi till
mobiler etc. Får eleven använda sig av, privat eller endast skolans?
Hur arbetar eleverna idag? Finns det en digital portfolio för eleverna att följa upp sitt
arbete med?
Hur mycket tycker du att din skola satsar på IKT utveckling ekonomiskt?
Är det andra ämnen som prioriteras eller är det likadant för alla.
Kan digital verktygen främja lärandet? På vilket sätt?
Ser du några fördelar/nackdelar med att arbeta med IKT?
FRAMTIDEN
Hur ser din framtidssyn ut för dig om tio år inom digitala verktyg?
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