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Resumé 

Fokus i denna magisteruppsats har varit lärares upplevelser och uppfattningar kring Skolverkets 

krav (2017) gällande utökad digitalisering i undervisningen, vilket i sin tur kräver utökade 

digitala kunskaper hos lärarna. I form av en intervjuguide har kvalitativa intervjuer genomförts 

på en kommunal vuxenutbildning i Västra Götaland. Fem lärare på skolan intervjuades, där 

intervjuerna fokuserades kring frågeställningar om begreppen digital kompetens, känslor och 

tankar inför det utökade kravet, samt upplevelsen av stödet från skolledningen i 

digitaliseringsprocessen. 

Studien genomfördes med hjälp av en fenomenografisk metod, vilket innebar att datamaterialet 

granskades för att hitta mönster som kunde kategoriseras, vilka i sin tur utformades till olika 

teman. Målet med denna metod var också att försöka hitta det outtalade, det som ”sägs mellan 

raderna”.  

I resultatet framkom tydligt att det fanns fem faktorer som behöver samspela för en lyckad 

utökad digitalisering; tid, kollegialt lärande, digitala verktyg, digital kompetens och 

fortbildning. Lärarna upplevde att de behöver mer tid för att implementera ökad digitalisering 

i undervisningen och för det krävs mer fortbildning. Lärarna var övervägande positiva till 

utökad digitalisering, men det outtalade kom också fram i resultatet i form av olika känslor hos 

de intervjuade lärarna. Känslorna handlade om frustration, oro och trötthet inför tankar om hur 

tiden ska räcka till för allt, att de ibland fick känslan av att de är ”ett steg fram och två tillbaks”. 
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Abstract 

The focus of this master thesis have been the perception of teachers about Skolverkets 

requirements (2017) regarding extended digitizing in the education, which in turn requires an 

extended digital knowledge with the teachers. Qualitative interviews have been conducted at a 

public school for adults in Västra Götaland, Sweden. Five teachers at the school was 

interviewed regarding the concept of digital competence, feelings before the extended 

requirement and the further training needed. 

This study was done with a phenomenographic method, which means the data was studied to 

find patterns which could get categorized, which in turn was made into different themes. The 

goal with this method was also to find what is unspoken, the things that are “said between the 

lines”. 

In the results it was clear that mainly five factors affect extended digitizing; time, collegial 

learning, digital tools, digital skills and further education. The teachers felt like they needed 

more time to implement extended digitizing and that more education is needed. The teachers 

was predominantly positive towards extended digitizing and the unspoken did also emerge in 

the results in the form of different feelings with the teachers. The feelings was about frustration, 

worry and tiredness about how time will suffice for everything, that they sometimes got the 

feeling of it being “one step forward, two steps back”. 
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1 Bakgrund 
 

Under våren 2017 kom Skolverket ut med en promemoria, en förlaga till den reviderade 

läroplanen som kom på hösten 2017. Promemorian förtydligade och förstärkte skolans 

styrdokument när det gällde vikten av att förbättra den digitala kompetensen hos eleverna, med 

följdeffekten ett utökat krav på digitala kunskaper hos lärarna. I promemoria står att läsa: Den 

tekniska utvecklingen och digitaliseringen innebär förändringar i arbetslivet och samhället i 

övrigt. Det leder i sin tur till allt större krav och förväntningar på skolväsendets förmåga att 

ge alla elever, unga som vuxna, en god digital kompetens. Genom förtydliganden och 

förstärkningar i skolans styrdokument får huvudmän, rektorer, lärare och annan personal 

bättre förutsättningar att bidra till elevernas utveckling när det gäller digital kompetens. 

Samtidigt stärks förutsättningarna för en nationellt likvärdig utbildning, undervisningens 

kvalitet förbättras och elevers aktiva deltagande i ett alltmer digitaliserat arbets- och 

samhällsliv stödjs (Skolverket, 2017). Skolverkets krav på utökad digitalisering i skolan beror 

på att idag digitaliseras alla samhällsfunktioner i allt snabbare takt och utesluter människor som 

inte hänger med på det allt snabbare ”digitaliseringståget”. Detta vill Skolverket försöka 

förekomma genom att ge utökade digitala krav till lärare, som får uppgiften att forma elever till 

mer digitaliserade medborgare. 

Våren 2017 gjorde jag en fältstudie i form av en kvantitativ kartläggning i enkätform gällande 

vilka, och i vilken omfattning, digitala hjälpmedel användes av lärarna i undervisningen på SFI 

i en kommun i Västra Götaland, och blev då inspirerad av att kunna följa upp den genom att 

göra en fördjupning av ämnet i form av ett examensarbete på magisternivå. I detta fall genom 

att göra en kvalitativ studie för att försöka få fram lärares uppfattningar, tankar och känslor mer 

på djupet kring kravet på den utökade digitaliseringen. Föreliggande studie har dock fokus på 

andra respondenter, vilka är verksamma som lärare på en vuxenutbildning, med undervisning 

på grundläggande och gymnasial nivå. Detta för att få en mer nyanserad bild i form av en annan 

verksamhet. Resultatet av fältstudien visade att det var en relativt låg andel av lärarna som 

använde sig av digitala hjälpmedel i sin undervisning, samt att det fanns ett motstånd hos vissa 

lärare att använda sig av den digitala tekniken. Gemensamt för lärarna på SFI var att de angav 

tidsbrist som orsak, det fanns helt enkelt inte tillräckligt med tid till att kunna förändra eller 

förbättra undervisningen utifrån Skolverkets krav. Vilka tankar har lärarna i föreliggande 

studie? Hur skapas en lyckad utökad digitalisering och i så fall, vilka faktorer är det som spelar 

roll? 

 

1.1 Inledning 

Digitalisering slår ut allt (Alexander Bard, Skövde, 2018-03-14) 

Begreppet ”digital kompetens” används mer och mer i dagens samhälle, men vad innebär det 

egentligen? Det kan upplevas som om hela samhället använder sig av begreppet rent 

slentrianmässigt utan att veta vad det egentligen betyder. Linda Manilla (2016) skriver i ett 

blogginlägg att det ofta sätts ett likhetstecken mellan digitalisering och införandet av datorer, 

programvara, nätverk och olika typer av digitala verktyg. Manilla hävdar att digitaliseringen 

istället handlar om verksamhetsutveckling än om datorer och IT-utveckling, därmed kommer 
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digitaliseringen att förändra vårt samhälle i grunden. Förändringarna gäller strukturer, arbetssätt 

och samarbetsformer, på grund av att yrken försvinner och andra tillkommer. Detta kan skapa 

en osäkerhet bland människor i allmänhet att deras jobb kommer att försvinna och ersättas av 

en robot (Manilla, 2016).  

I dagens digitaliserade samhälle har det uppstått två typer av digitala klyftor; den ena är mellan 

de som har, och de som inte har tillgång till tekniken. Den andra är skillnaden mellan de som 

trots tillgång till tekniken, inte använder den på grund av att de inte vet hur den ska användas, 

och de som har lärt sig använda den som ett verktyg för sitt eget lärande. Sverige är ett av de 

mest digitaliserade länderna i världen. Enligt SCB:s senaste mätning år 2015 av privatpersoners 

användning av datorer och internet har 89 procent, eller motsvarande cirka 6,9 miljoner 

personer av16-85- åringarna i Sverige tillgång till internet i hemmet. Internettillgången är störst 

för åldersgruppen 16-54 år där mellan 96 och 98 procent har tillgång, medan andelen är 

betydligt lägre bland personer i åldern 75-85, där är det 40 procent som har tillgång. Mer än tre 

fjärdedelar av befolkningen i åldern 16-85 använder internet dagligen och sju av tio använder 

dator eller surfplattor dagligen (SCB, 2015). Siffrorna har troligen ökat ännu mer efter denna 

mätning. 

Enligt Nationell forum för skolans digitalisering (2014) är Sverige ett av de länder i Europa 

som satsar mest på teknik i skolan, men befinner sig på en genomsnittlig plats vad gäller 

användning av digitala verktyg i skolan och skolors insats för att stärka lärares kompetens inom 

digitalisering. Datorer används fortfarande mest till att skriva och söka information, fast 

tekniken erbjuder så mycket mer användningsområden. För att nå framgång med ökad 

digitalisering i skolan krävs förändring från högsta förvaltning ner till den enskilde läraren i en 

kommun: politik-förvaltning-skolledning-lärare i samarbete (Grönlund, 2014; Tallvid, 2015).  

Därför är det av stor vikt att vuxna elever lär sig att använda digitala verktyg eftersom varje 

vuxen medborgare behöver ha en digital kompetens för att kunna fungera och delta i arbetsliv, 

vardagsliv och samhällsliv, vilket står skrivet i Skolverkets reviderade läroplan för 

vuxenutbildning från 2017: I ett allt mer digitaliserat samhälle ska vuxenutbildningen också 

bidra till att utveckla elevernas digitala kompetens. Utbildningen ska bidra till att alla elever 

utvecklar förståelse av hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla 

elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik (Skolverket, 2017, 

sid 7).  

Kravet på att utveckla och förbättra elevernas digitala kunskaper leder även till att lärare 

självständigt ska kunna söka källkritiskt och hitta bra utbildningsprogram eller appar som 

utmynnar till en förändring och utveckling av undervisningen. Tidigare forskning visar att om 

lärare får mer fortbildning inom digitala hjälpmedel, kan denna kunskap sedan fördjupas genom 

ett konstruktivt kollegialt lärande. Det behövs också mer kunskap kring ett utökat användande 

av sociala medier i utbildningssyfte för lärare, eftersom det leder till en förbättring och 

motivering till att ”våga” förändra sin undervisning och kunna socialisera lärare sinsemellan 

genom att interagera och skapa nya kontakter, i detta fall för lärare inom samma bransch, genom 

att skapa gemensamma bloggar. En utökad digitalisering i skolan innebär att det tar tid och 

kraft, det sker inte genom en enkel knapptryckning på en tangent på tangentbordet eller att 

trycka på en app på en Ipad. Det tar tid att gå igenom nytt digitalt material i det 

informationsflödet som finns på nätet idag.  
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Forskningsproblemet i föreliggande studie är att det finns en kunskapslucka där det krävs en 

tydligare belysning av upplevelser och uppfattningar kring digitalisering ur lärarens perspektiv. 

Detta vill denna studie åskådliggöra, där deltagarna är lärare vilka alla jobbar inom en 

vuxenutbildning i Västra Götaland. Undersökningen vill försöka visa om det finns faktorer och 

förhållanden som spelar roll för en lyckad utökad digitalisering, och hur deltagarna i denna 

studie i så fall förhåller sig till dessa faktorer i mötet mellan teknik och pedagogik. Skapas 

samförstånd eller uppstår ett motsatsförhållande? 

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att få fram vilka uppfattningar som lärare har om begreppet digital 

kompetens, samt hur de upplever kravet utifrån den nya läroplanen på utökade digitala 

kunskaper som krävs av lärare idag, vilka tankar och känslor som finns kring detta. Slutligen 

vill studien visa hur lärarna upplever stödet från skolledningen när det gäller arbetet med 

digitalisering inom verksamheten.   

 

1.3 Frågeställningar 

 Vad är lärarnas uppfattning om begreppet digital kompetens? 

 Vilka känslor och tankar har lärarna inför kravet på utökade digitala kunskaper utifrån 

den nya läroplanen? 

 Hur upplever lärarna stöd från skolledning i arbetet med den utökade digitaliseringen?  

 

1.4 Tidigare forskning 

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning kring digitalisering, främst inom skolan, men även 

för samhället i stort. Kapitlet inleds med en kort beskrivning av tidigare forskning inom 

området, sedan följer en redogörelse från EU gällande en rapport av de nyckelkompetenser som 

anses behövas för ett livslångt lärande. Därefter kommer en kort sammanfattning av hur 

digitalisering vuxit allt starkare i samhället och blivit ett begrepp, där de två forskningsprojekt 

som anses vara vägledande för den fortsatta digitaliseringen inom skolan redovisas. Detta följs 

av vad forskning visar kring fördelar och nackdelar med digitala hjälpmedel, samt 

skolledningens roll och ansvar för den utökade digitaliseringen. Avslutningsvis följer teoretiska 

utgångspunkter med visioner gällande digitaliseringen i skolan några år framåt. 

Frågan om digitala verktyg ska användas i skolan har idag ersatts med hur den ska brukas för 

att uppnå mål för lärande (Sofkova Hashemi & Spante, 2016). Lärare har förväntningar på sig 

att hitta digitala lösningar och verktyg som förändras deras undervisning på många olika sätt 

menar författarna. Det förekommer också diskussioner kring hur elevers ökade användning av 

digitala verktyg kan hjälpa till att höja den svenska skolans resultat på nästkommande PISA-

mätning, eftersom tidigare PISA undersökningar har visat att elever presterar bättre när provs 

görs digitalt (Skolverket, 2016).  
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Forskning inom digitalisering i skolan har pågått i mer än 40 år enligt Tallvid (2015). I slutet 

av 1970-talet hade många farhågor när det som då kallades IKT (Informations och 

Kommunikationsteknik) infördes i undervisningen, när datorerna var stora skåp som förvarades 

i ett stort kylrum. Farhågorna kunde vara att den nya tekniken totalt skulle förändra 

undervisningen och att läraren skulle förpassas till att bli en handledare som stod bredvid eleven 

och hjälpte till med tekniken. Detta har alltså inte skett, däremot har det blivit en vardag i skolan 

med digitala hjälpmedel där fokus istället har förflyttats från teknik till pedagogik, från ”om” 

till ”hur” (Tallvid, 2015). Mängden datorer i svenska skolor har under de senaste åren ökat 

dramatiskt och detta påverkar givetvis både undervisning, lärare och elever. Däremot skiljer det 

sig mycket åt mellan skolor i Sverige och internationellt i vilken omfattning datorerna används 

i undervisningen (Tallvid, 2015).  

De två största studierna som hittills gjort i Sverige vad gäller införandet av 1:1 datorer i 

undervisningen; är Tallvids ”Falkenbergsmodellen” (2015) och Grönlunds ”Unos Uno” (2014). 

Dessa studier har legat till grund för att digitaliseringen av skolan granskats vilket har lett till 

att regeringen har förslagit en nationell IT-strategi att alla skolor i Sverige bör vara 

digitaliserade senast år 2022 (ss 18), där alla elever ska arbeta med 1:1, vilket innebär att alla 

elever ska ha tillgång till en egen dator eller surfplatta i skolan (regeringen, 2015). Resultaten 

från båda studierna visar att för framgång med ökad digitalisering i skolan krävs förändring från 

högsta förvaltning ner till den enskilde läraren i en kommun: politik-förvaltning-skolledning-

lärare i samarbete (Grönlund, 2014; Tallvid, 2015).  

 

1.4.1 Nyckelkompetenser för livslångt lärande 

Redan för tolv år sedan angavs olika nyckelkompetenser för livslångt lärande genom en 

rekommendation från Europeiska kommissionens och medlemsstaternas gemensamma arbete 

inom EU (2006). Med livslångt lärande menas att en människa aldrig blir fullärd och behöver 

förstärka och förbättra sin kompetens hela livet, samt kunna anpassa sig till förändringar. En av 

dessa nyckelkompetenser är digital kompetens, samt begreppet ”lära att lära”, dvs. förmåga 

till egen metakognition. De nyckelkompetenser som rådet anser att en individ behöver för 

personlig utveckling, ett aktivt medborgarskap och för social integration och sysselsättning är: 

 Kommunikation på modersmålet och på främmande språk 

 matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens 

 digital kompetens 

 lära att lära 

 social och medborgerlig kompetens 

 initiativförmåga och företagaranda 

 kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer  

(Bilaga till Europaparlamentets och rådets rekommendation om nyckelkompetenser för 

livslångt lärande 2006). 

 

 

Digital kompetens definieras enligt följande av OECD:  
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Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknologi 

i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av 

grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, 

lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i 

samarbetsnätverk via internet. 

(Europaparlamentets och rådets rekommendation, 2006) 

 

 

1.4.2 Forskningsprojektet ”Unos Uno” 

Åke Grönlunds omfattande forskningsprojekt ”UnosUno”, pågick i 12 svenska kommuner 

mellan 2011-2013, och syftet med projektet var att studera metoden ”att skriva sig till läsning” 

(Hylén, 2013). Metoden gick ut på att jämföra fyra skolklasser i grundskolans första år med ca 

40 elever i varje klass, där två klasser använde dator under ett läsår för att lära sig läsa och 

skriva, medan de två andra klasserna inte hade tillgång till datorer i klassrummet. Studien visar 

att klasserna som använde datorer utvecklade sitt läsande mer än de andra eleverna utan dator.  

När det gäller lärarnas upplevelser i denna studie visade resultatet att lärarna upplevde ett ökat 

arbete på grund av att teknik är dyrt att köpa in och skolan måste då spara. Om inte läraren har 

en välorganiserad och strukturerad undervisning när det gäller 1:1 användning blir resultatet ett 

ofokuserat ensamarbete för eleven. Hälften av lärarna och en fjärdedel av eleverna upplevde 

stress kopplat till den ökade digitaliseringen. Det gällde ett högre tempo i undervisningen samt 

distraktion från sociala medier och ergonomiska faktorer. Skolan får också ökade kostnader i 

och med införandet av ny teknik, vilket får konsekvensen att många skolor minskar på personal 

i form av assistenter och elevstöd.  

Det är också viktigt att uppmärksamma och hantera stress och fysisk arbetsmiljö genom att inte 

driva upp arbetstempot i undervisningen, utan tvärtom, i början bör eleverna få bekanta sig med 

det nya undervisningssättet i lugn och ro. Sammanfattningsvis visar Grönlunds studie att för att 

få en lyckad digitalisering i skolan behövs flera systematiska förändringar inom arbetssätt, 

lärarresurser och elevuppgifter. Förändringarna gäller formativ självbedömning, samarbete, 

individualisering och fokus på teknikstöd i lärprocesser (Grönlund, 2014). Grönlund 

sammanfattar resultatet av sin studie i fem punkter, vilka visade sig vara avgörande för 

framgång med införandet av 1:1 i undervisningen. 

 Lärarnas digitala literacy; förmåga att effektivt använda information och andra digitala 

resurser, samt att kunna kvalitetsbedöma metoder där tekniken används bäst, även kallat 

”21st century skills”. Det innebär att inte låta eleverna arbeta för mycket ensamma med 

datorn och att etablera arbetssätt i skolan som gör alla lärare digitalt litterata och 

upprätthålla och vidareutveckla denna literacy. Vikten av att dokumentera och 

kvalitetssäkra arbetssätt som innebär förbättring och sprida detta inom hela 

organisationen, så att det inte stannar hos den enskilde läraren. Att utveckla digitalt 

literacy hos lärare får inte innebära att delegera ansvar till en nivå som saknar 

befogenheter, kompetens eller resurser att ta ansvar, för det blir inget lyckat resultat. 

Ansvaret måste tas av lokala politiker. 

 



 
 

 6  
 

 Skapa en s.k. ”digital bank” som består av en samling pedagogiska resurser som delas, 

uppdateras och är känt av alla lärare i skolor inom samma kommun. Här bör ansvaret 

fördelas lärare emellan. 

 

 En enhetlig digital lärmiljö som interagerar både skolan och hela kommunen, men även 

kommuner i samverkan kan ha stor nytta av detta. Här ligger ansvaret på kommunens 

ledande politiker. 

 

 Ett ekonomiskt system som verkar för att datorer inte ska ersätta lärare utan ska vara ett 

verktyg för lärarna att förbättra sin undervisning. Det är viktigt att lärarens arbetstid 

används för undervisning, inte till att samtidigt lära sig ny teknik som inskränker på 

elevtiden. 1:1 medför ett förändrat arbetssätt, men ska inte medföra mindre tid för elev, 

utan istället innebära effektivare tid med elev. Lokala politiker måste ta sitt ansvar för 

att skolans resurstilldelning motsvarar behoven för att uppnå målen  

 

 Rektorernas förmåga att driva utvecklingen åt rätt håll under lång tid, samt att ha 

”change management”, dvs. konsten att hantera förändring i sitt ledarskap, samt att 

försöka undvika rektorsbyte för ofta. Utan tydligt och långsiktigt ledarskap uteblir 

resultat av digitaliseringen (Grönlund, 2014, sid 30, 156f).  

 

 

1.4.3 Falkenbergsprojektet 

Den studie som Martin Tallvid gjorde mellan åren 2007-2011 på två högstadieskolor 

sammanfattas i en doktorsavhandling med titeln ”1:1 i klassrummet – analyser av en pedagogisk 

praktik i förändring” och benämns som ”Falkenbergsprojektet” och anses vara startskottet på 

den svenska skolans digitalisering, eftersom Falkenberg var den första av landets kommuner 

som gjorde en 1:1 satsning i grundskolan. Studien visar hur digitaliseringen påverkar 

verksamheten i skolan, samt vilka utmaningar det leder till både för lärare och elever. Tallvids 

studie visar att lärarna tycker att både engagemang och motivation ökat hos eleverna efter 

införandet av 1:1 i undervisningen (Tallvid, 2015). De ansåg också att de var mer tillgängliga 

för eleverna och att elevernas arbete blev mer synligt. Det krävs dock att läraren förändrar sin 

undervisning utefter de digitala läromedlen, t.ex. pedagogiska spel och program som ger eleven 

direkt feedback genom olika symboler, ju bättre eleven är, desto mer symboler. Detta visade 

sig skapa en yttre motivation till att vilja fortsätta lösa uppgifter som många elever annars tycker 

kan vara ganska tråkiga och repetitiva i pappersform (Fleischer & Kvarnsell 2015). En annan 

positiv aspekt i studien visar att elevernas IT-kunskaper har ökat och de har utvecklat förmågor 

som anses vara viktiga för att hänga med i det allt snabbare digitaliseringståget (Tallvid, 2015). 

Ett annat perspektiv i det digitala lärandet är att man genom tekniken kan dela information och 

texter lärare - lärare, lärare - elev, men även elev -elev. Alla kan på så sätt samarbeta med 

varandra och ge feedback eller kamratrespons (Hattie, 2012).  

I studien visade det sig också att lärarna uppfattade att deras arbetssituation blev enklare då de 

kunde använda den digitala tekniken till att göra bedömningar, planeringar och organisera på 

ett bättre sätt än tidigare (Tallvid, 2015). Det kan uttryckas som ett internationellt kollegialt 

lärande då digitala läromedel och egna lektionsplaneringar kan spridas och delas av lärare över 
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i stort sett hela världen, vilket gagnar lärarnas utveckling som lärare och även den digitala 

kunskapen kan (omedvetet) öka. Resultatet från Tallvids studie visar fyra framgångsfaktorer 

för en lyckad digitalisering inom skolan. Dessa är: 

 Fortbildning; viktigt att lärare hela tiden fortbildas för att hänga med i den digitala 

utvecklingen och kunna delge detta i sin undervisning 

 Förankring; att vikten av den utökade digitaliseringen i form av 1:1 är förankrad hos de 

lokala kommunpolitikerna  

 Frihet; att elever har frihet att surfa och använda datorer både i skolan och hemma 

 Förvaltning; att skolledning är delaktig i utvecklingen av digitalisering  

(Tallvid, 2015, sid 46). 

Tallvids studie visar på att det finns tre faktorer som begränsar lärares användning av digitala 

verktyg i undervisningen. Det första är individnivå, det kan gälla brist på kompetens, förtroende 

eller utbildning, de lärare som får fortlöpande utbildning och teknisk support är mer angelägna 

att använda datorer i klassrummet. Det andra är skolnivå, här handlar det om dålig teknisk 

infrastruktur eller en skolledning som inte är intresserad av att utveckla digitalisering inom 

verksamheten. Författaren refererar till tidigare forskning som visar att skolledare som är 

tydliga och aktiva i den pedagogiska förändringen som införandet av digitala verktyg innebär, 

har bättre förutsättningar att lyckas. Slutligen, krävs det en förändring på systemnivå för att det 

ska ske en förändring på klassrumsnivå. Det behövs en helhetssyn inom skolan, från högsta 

ledningen ner till läraren i klassrummet för att få till stånd gemensamma riktlinjer inför 

förändringen (Tallvid, 2015).  

 

1.5 Fördelar och nackdelar med digitala hjälpmedel 

Relationen mellan lärare, elev och undervisningsinnehåll utvidgas till ett större sammanhang 

när digitala verktyg införs i klassrummet. Det är viktigt att veta vilka verktyg som ska användas, 

varför och hur de ska användas. Fokus ligger på användning av tekniken och den didaktiska 

interaktionen där läraren i första hand blir att designa och utforma undervisningssituationer och 

aktiviteter (Sofkova Hashemi & Spante, 2016). Skolforskning har enligt författarna visat två 

sidor när det gäller elevers användning av digitala hjälpmedel i undervisningen, både positiva 

och negativa. Positiva därför att deras motivation och engagemang ökat när digitala verktyg 

införs i undervisningen och skapar en mer individualiserad och varierad undervisning. Negativt 

att det blivit mindre utrymme för dialog, reflektion och fördjupat lärande på grund av att det 

ibland blir mer fokus kring att göra snygg layout än att tänka på ämnesinnehållet, samt att 

ensamarbete kan göra att eleven får för stort ansvar att lösa uppgifterna om läraren inte finns 

där och kan stötta (Sofkova Hashemi & Spante, 2016).  

 

1.5.1 Lärares uppfattning av digitala hjälpmedel 

I föregående kapitel beskrivs kort två olika sidor av elevers användning av digitala hjälpmedel, 

medan detta kapitel handlar om lärares uppfattning om användandet, som också visar också två 

olika sidor. Det ena kommer från Eklund, som menar att det positiva är att arbetslusten har ökat 
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när digitalisering införs i undervisningen, för att få ut maximalt av beprövade pedagogiska 

modeller (Eklund, 2017). Diaz (2012) är också positiv och anser att digitala verktyg är en 

självklarhet i undervisningen och genom att använda film, chatt, och bloggar ökar det elevernas 

delaktighet och engagemang i lärandet, som i sin tur leder till att förbättra elevens inlärning och 

lärande. Detta förklarar författaren med att kommunikationen förbättras genom digitala 

hjälpmedel eftersom läraren både snabbare och enklare kan ge e-feedback (Diaz, 2012).  

Det negativa är att en del lärare upplever mer stress och tidsbrist, eftersom de anser att 

arbetsbördan ökar när de ska lära sig den nya tekniken. Detta på grund av att när digital teknik 

införs mer och mer i undervisningen förändras också lärarens roll, där lektionerna måste 

detaljstruktureras mer och ges tydligare mål (Steinberg, 2013). En del lärare blir avskräckta av 

den snabba utvecklingen och utmaningen att hantera elevernas tillgång till internet som 

informationskälla, där lärarens information blir otillräcklig när eleven snabbt kan hitta fakta 

själv. Möjligheten för läraren att lära ut nya sätt att presentera texter på uteblir utan eleverna får 

skriva sina texter på datorn fast i formen av en traditionell ordbehandlare istället för på papper 

(Sofkova Hashemi & Spante, 2016). De lärare som inte kan hitta, värdera, analysera och skapa 

innehåll i olika mediala genrer får svårt att klara sig att ”sålla” i det medieutbud som finns i 

dagens samhälle, däremot använder de lärare som är intresserade och vana användare av digitala 

medier gärna bloggar och andra nya medier för att utveckla och förändra undervisningen 

(Sofkova Hashemi & Spante, 2016; Pålsson, 2013).  

Kompetensutveckling för lärare och en teknik som fungerar, men även lärares inställning till 

tekniken påverkar hur bra eller mindre bra den digitala utvecklingen på skolorna blir menar 

Sofkova Hashemi & Spante (2016). För att kunna lära ut och utveckla eleven med hjälp av den 

digitala tekniken måste ju läraren först och främst behärska den själv. Detta kräver enligt 

författarna ett utökat kollegialt lärande och samarbete med fokus kring planeringsarbetet. Det 

krävs utprovning av tekniken hur den fungerar praktiskt.  

 

1.5.2 Positiva aspekter av ökad digitalisering i skolan 

Studien ”UnosUno” (Grönlund, 2014) visade att ca två tredjedelar av både lärare och elever 

känner sig nöjda eller mycket nöjda efter införandet. Det visade sig att elevernas självförtroende 

ökade. De upplevde att de kunde leverera en fin produkt oberoende av vilken handstil de hade, 

att de hittar mer fakta med hjälp av sin dator och att blyga elever istället kan spela in sin 

presentation i förväg för att visa klassen, istället för att stå framför klassen och bli nervösa 

(Grönlund, 2014). Det är svårt att mäta resultat före och efter digitaliseringen eftersom det är 

så många kunskaper och förmågor som ingår i ett betyg. Det finns dock ett moment där man 

faktiskt sett att digitalisering ökat elevers progression och det är metoden att skriva sig till 

läsning som ger bättre läs- och skrivförmåga (Agelii & Grönlund, 2013). Tallvids studie visar 

också att eleverna får en ökade motivation när 1:1 infördes, men för att bibehålla denna 

motivation när nyhetens behag lagt sig, gäller det för läraren att utforma en välplanerad 

undervisning, där eleverna får ett sammanhang och förståelse för hur de ska lösa olika uppgifter 

med hjälp av digitala verktyg. Pedagogiken kommer i samförstånd före tekniken (Fleischer & 

Kvarnsell, 2015).  

Enligt Basaran (2016) förekommer tre positiva aspekter av att använda digitala verktyg i 

undervisningen: individualisering, återkoppling och flerspråkighet. Individualisering genom att 
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skapa en flexibel undervisning som anpassas utefter elevens behov, återkoppling genom att 

eleverna och lärare interagerar genom e-feedback och eleven får direkt återkoppling om svaret 

är rätt eller fel, flerspråkighet genom att digitala verktyg ger också möjligheter till att kunna 

använda andra språk än svenska, eftersom eleven kan använda sitt modersmål genom digitala 

ordböcker (Basaran, 2016).  

Vår närvaro i sociala medier har medfört ett mer öppet förhållningssätt till internet och till vår 

egen synlighet än under nätanvändandets första år (Basaran, 2016). Centrala begrepp inom den 

sociala webben är dela, delaktighet, transparens och tillgång. Att dela innebär att dela med sig 

av kunskaper och delaktighet till information i form av länkar, bilder, filmklipp och 

presentationer. Lärare använder sociala medier för att ge eller efterlysa länktips och 

lektionsuppslag eller för att bedriva omvärldsbevakning inom skolans område. Konceptet hör 

ihop med idén om att tillgång till information är en demokratisk rättighet, där vi alla tjänar på 

att dela med oss och lyfta varandra. Transparens innebär att vara synlig på olika sätt och 

närvaron i sociala medier bygger mycket på att vi skapar tillgång genom att vi lägger ut 

information om oss själva, berättar vilka vi är och vad vi jobbar med, lägger ut bilder från privat- 

och yrkesliv och länkar till sådant vi själva producerat eller varit delaktiga i (Basaran, 2016). 

 

1.5.3 Negativa aspekter av ökad digitalisering i skolan 

I dagens samhälle kan man se de negativa konsekvenserna av både barn och vuxnas utökade 

användning av digitala verktyg. Enligt Skolverkets tolkning av PISA undersökningen gjord 

2015 visar den på att elevers utökade datoranvändning också kan få negativa konsekvenser i 

form av sämre hälsa, huvudvärk, distraktion, stress, koncentrationssvårigheter och även hög 

frånvaro i skolan om de sitter mer än fyra timmar per dag framför datorn, jämfört med de elever 

som sitter ca 2-4 timmar per dag (Skolverket, 2016).  

Det är också viktigt att förstå hur den digitala tekniken påverkar människors tankar när det 

gäller hur samhället mer och mer blir beroende och utformas efter den digitala tekniken. Detta 

innebär givetvis att alla arbetsplatser berörs, främst inom industrin där många monotona 

arbetsuppgifter istället kan ersättas av en robot. Detta skapar en oro bland människor att deras 

jobb kommer att försvinna. Inom skolans värld är det svårt att ersätta en lärare med en robot, 

men det kan ändå finnas tankar av oro kring ny teknik.  

Därför är det viktigt för människor att förstå vad tekniken innebär när det gäller förändring av 

arbetsuppgifter. Enligt Novus undersökning bland allmänheten 2016, kring hur människor 

påverkas av den nya digitala tekniken, finns det ett samband mellan förändrade arbetsuppgifter 

på grund av ny teknik kontra stress. Om inte förståelse finns kring digitaliseringens effekter på 

den egna arbetsplatsen, ju mer stress hos individen och mindre förtroende för ledningen att 

hantera den digitala teknikens påverkan på arbetsplatsen.   

En annan aspekt är att vi idag kan se en s.k. digital segregation, vilket menas att det finns skolor 

som har bättre ekonomiska förutsättningar att köpa in ny modern digital utrustning och/eller 

har lärare med hög digital kompetens, medan det finns skolor som kommer efter i utvecklingen 

inom båda områden (Grönlund, 2014). Detta visar att skolorna i Sverige inte kan anses vara 

likvärdiga. Den ökade kostnaden som den digitala utvecklingen kräver, kan göra att en del 
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skolor måste minska på andra utgifter, t.ex. minskade elevresurser eller lärare (Grönlund, 2014). 

Det är ändå så att skolor använder sin digitala utrustning i kampen om att få många sökande till 

sin skola.  

Forskning visar också att skolor som redan har bra resultat visar ännu bättre resultat efter 

införandet av 1:1, medan skolor som inte har denna möjlighet sänker sina resultat ytterligare. 

1:1 införandet i skolan medför att skolan får ett bra rykte att ha en hög standard, vilket ger en 

”ringar på vattnet-effekt” att skolans standard ökas ännu mer, och tvärtom i skolan utan dessa 

resurser, detta blir en negativ spiral. Detta visas också ha samband med föräldrars 

socioekonomiska standard (Tallvid, 2015).  

Detta fenomen visar sig väldigt tydligt även i både USA och England enligt Hargreaves (2004), 

som menar att kunskapssamhällets skola är en hotad institution på grund av att även här söker 

sig de flesta duktiga och engagerade lärare till skolor som har god ekonomi, bra skolledning 

som kan köpa in bra pedagogiskt digitala läromedel där lärarna ges eget ansvar och får chans 

att vidareutvecklas i sin profession. Till dessa skolor söker sig föräldrar som vill ha en positiv 

skolgång med duktiga lärare för sina barn (Hargreaves, 2004). Ju mer digitala vi blir, ju mer 

riskerar kunskapsklyftorna att öka mellan olika skolområden och stadsdelar.  

 

1.5.4 Fallgropar att undvika som lärare 

Det finns dock enligt Steinberg (2013) en del fallgropar man bör undvika som lärare och det är 

bland annat att tekniken inte fungerar när man ska ha lektionen, eller att den inte används utan 

blir stående i ett skåp, lärarnas behov av fortbildningen inom tekniken har inte undersökts vilket 

leder till att de tekniska kunskaperna är otillfredsställande, vilket i sin tur leder till frustration 

och att läraren undviker att använda sig av verktygen. Ett otydligt syfte med verktygen kan göra 

att de skapar mer skada än nytta, dvs. eleverna kanske blir mer distraherade än koncentrerade 

av t.ex. en app. Om inte läraren finns tillhands och kan ge återkoppling och handledning eller 

om inte arbetet är tillräckligt strukturerat kan eleven känna sig utelämnad och ensam och börjar 

istället surfa planlöst eller går in på sociala medier för att fördriva tiden på lektionen. Det gäller 

att läraren har en klar bild över sitt uppdrag, metodik och synen på lärande och kunskaper 

(Steinberg, 2013).  

Fleischer & Kvarnsell refererar till Tallvids studie (2015) vars resultat visade att en del av 

lärarna vill hålla sig till läroboken för att inte riskera att missa något moment i kursplanen, samt 

att det inte är värt mödan att leta efter annat material på Internet (Fleischer & Kvarnsell, 2017). 

Studien visade också att lärarna angav tidsbrist som en orsak till varför de inte använder digitala 

verktyg i någon större utsträckning. En annan nackdel är att digitala läromedel bara blir fler och 

fler och att alla inte är kopplade till styrdokumenten, vilket de traditionella läromedlen oftast är 

en garanti för (Skolverket, 2016). Därmed äventyras kvaliteten på utbildningen. 

Tidsbrist kan uppstå när lärare får ägna mer och mer tid för att leta material och tid för att hämta 

datorer, låta eleverna starta upp datorerna, hjälpa till om det är någon dator som inte fungerar 

som den ska, eller byta dator om inte felet kan avhjälpas osv. Detta tar psykiskt på krafterna, 

det infinner sig en trötthet av att inte kunna komma igång med det som man har förutsatt sig, 

utan tiden rinner iväg på allt praktiskt ordnande runtomkring den digitala tekniken.  
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1.5.5 Motståndare mot digitalisering 

Den brittiske skolutvecklaren David Didau är motståndare till ökad digitalisering och menar 

däremot att digitala hjälpmedel inte alls ska användas i undervisningen varken av lärare eller 

elever (Didau, 2017). Hans åsikt är att katederundervisning är den enda pedagogiska modell 

som fungerar, men att ingen vågar ifrågasätta dagens system där läraren fungerar mer som en 

handledare. Han hävdar att mycket av det som han lärde sig på sin egen lärarutbildning visade 

sig vara fel, för att pedagogiken nonchalerar kognitionsforskning. Pedagogiken svarar inte mot 

de kunskaper vi har om hur inlärning sker. Eleverna ska inte ta ansvar för sin egen utbildning 

och söka fakta själva istället för att få lärarledd undervisning. Lärare bör vara mer ifrågasättande 

och ta tillbaka makten i klassrummet, menar författaren, och inte bara följa den trend som gäller 

(Didau, 2017).  

Det kan också uppstå problem om det inte finns resurser för fortbildning av lärare, att syftet 

inte är klart vad verktygen ska ersätta eller komplettera, om det blir mer ensamarbete och 

mindre lärarstöd, logistik i klassrummet och om och hur läraren tolkar sitt uppdrag (Diaz, 2012).  

Det kan också vara att lärare underskattar sina digitala kunskaper vilket Hyléns studier visar, 

där många lärare gjorde en självskattning av sina kunskaper och satte de pedagogiska 

kunskaperna högst och kunskaper i teknik lägst (Hylén, 2013). Det kan vara svårt att göra en 

självskattning av de egna kunskaperna, speciellt de som utförs dagligen och som mer eller 

mindre sker per automatik. Dessa kunskaper kan vara mycket höga, därför kanske det finns 

många lärare som har bra digitala kunskaper, fast de är omedvetna om dem. 

 

1.5.6 Fördelen med bloggar 

Att möta eleven utanför klassrummet i form av sociala medier upplevs som en fördel och 

motiverar eleverna att lägga ner mer tid på sina texter innan de publiceras menar Basaran 

(2016). Ett exempel på detta är om läraren skapar en egen blogg. Erfarenheter från lärare inom 

sfi som använder sig av bloggar visar att eleverna kan ta till sig material från undervisningen 

oberoende av tid och plats och stimulerar deras skriftliga språkfärdighet. Läraren kan publicera 

inlägg genom att visualisera i olika former, som t.ex. bilder, filmer eller ljudklipp för att 

illustrera en bloggtext.  

En blogg kan också användas om läraren vill flippa klassrummet, att ”flippa” innebär att 

använda sig av ett digitalt verktyg och spela in lektioner med hjälp av en inbyggd videokamera. 

Metoden är utmärkt att använda för att förbereda eleverna inför nästkommande lektion eller för 

de som varit frånvarande som får en chans att ”komma ikapp” (Basaran, 2016). Lektionen kan 

även ”flippas” genom skolans egen lärplattform, då minskar risken att lektionen sprids via 

sociala medier. Nackdelen är dock att endast kursdeltagare med egen inlogg kommer åt 

lektionerna. 

 

1.5.7 Lärares förändrade yrkesroll 

När det gäller förmågor i Skolverkets läroplaner är det i dagens skola mestadels de kognitiva, 

sociala och emotionella förmågorna som bör tränas, eftersom det är de förmågorna som 
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efterfrågas i vårt samhälle av idag. Digitala hjälpmedel ska inte ses som ersättare för något 

annat, utan hela undervisningen bör förändras och utgå ifrån att införa moment som inte skulle 

gått att göra utan hjälpmedlen. Steinberg (2013) ger förslag på lektionsplanering som varje 

lärare bör beakta och som utgår ifrån fyra tankar utifrån den reviderade kursplanen där den 

digitala kompetensen betonas (Skolverket, 2017):  

 Vad är målet, syftet och innehållet? 

 Vilka digitala kompetenser och förmågor ska tränas? 

 Vilka förmågor i läroplanen ska tränas? 

 Vilken plats i kunskapshierarkin vill du leda till? 

 

Fleischer & Kvarnsell (2017) menar att läraren har fått en förändrad yrkesroll i och med 

införandet av digitala hjälpmedel i undervisningen. De applicerar de olika momenten i 

”stretchad kunskap” till lärarrollen. Begreppet ”stretchad kunskap” står för de utökade 

möjligheter som eleven har att bilda kunskap med hjälp av IT. All världens information finns 

numera att nå med en enkel knapptryckning på datorn där också ett socialt samspel kan ske 

(Fleischer & Kvarnsell, 2017). Risken är dock att alla knapptryckningar gör att eleven inte tar 

sig tid för reflektion av informationen utan fortsätter vidare, men samtidigt uppmuntrar det 

elevens nyfikenhet, vilket är positivt. Däremot är det viktigt att eleven fått träna sig på att vara 

källkritisk, annars kan lätt informationen ”flöda över” och att arbetet fastnar. Då gäller det att 

även läraren lärt sig hur man ska agera källkritiskt. 

 

1.5.8 Ensam är inte stark 

Läraren är oftast ensam i klassrummet och behöver få feedback eller samarbeta via något 

yrkesnätverk också för att inhämta nya idéer och inspiration till sin undervisning. Egen tid att 

planera sin undervisning har minskat idag, eftersom det går att via teknikens hjälp forma ett 

socialt lärande i form av ett utökat kollegium där man kan diskutera pedagogik och andra 

skolfrågor med skolintresserade personer utanför sin egen verksamhet. Många gånger kan den 

enskilde läraren också få tips och inspiration till lektioner som andra lärare delar med sig av via 

olika pedagogiska forum. Detta kan enligt Fleischer & Kvarnsell skapa motivation att 

vidareutveckla den egna undervisningen (Fleischer & Kvarnsell, 2017).  

Författarna hävdar vidare att läraren ska vara väl förtrogen med läroplanen för att kunna 

använda tiden i klassrummet mer effektivt genom att ge eleven tydliga mål med undervisningen. 

Här krävs ett kollegialt lärande för att arbeta med ämnets läroplan och diskutera hur denna 

påverkar undervisningen, speciellt vid byte av läroplaner. När något nytt inför måste också 

något gammalt tas bort, annars förloras balansen. Om skolan vill se resultat måste detta 

förändringsarbete ständigt pågå, eftersom kollegiet hela tiden byts ut, nya lärare kommer in och 

andra försvinner. I längden blir kollegiet starkare när en grund har byggts för arbetet utifrån 

läroplanen (Fleischer & Kvarnsell, 2017). 

Reflektion anses vara ett ledord för lärare. Utan att dagligen reflektera över lektionerna innan 

dagen är slut uteblir lärarens egen utveckling. Vad fungerade bra, vad kunde gjorts bättre, vad 

tas med till nästa lektion och så vidare. Författarna vill sträcka sig längre inom detta område 

och menar att lärare kan använda sig av en blogg där de skriver ner sina reflektioner, eftersom 

det tvingar läraren att sätta fokus på sin egen roll, samt att det kan bidra till att få feedback och 
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kanske lösningar om andra haft samma erfarenheter. Detta kan vara svårt för många lärare då 

de inte gärna vill skylta om sina eventuella tillkortakommanden. Klassrummet har sedan 

urminnes tider varit en stängd värld för utomstående där endast läraren och gruppen haft 

tillträde och vad som händer därinne stannar där och en förändring kommer att ta tid (Fleischer 

& Kvarnsell, 2017).  

 

1.5.9 Ramverket TPACK 

Teaching with technology is a wicked problem! Wicked problems require creative 

solutions! Teachers are designers of the total PACKage!” 

(Punya Mishra) 

Citatet ovan används ofta för en kort och koncis förklaring av vad begreppet TPACK står för 

och det är en av skaparna av modellen, Punya Mishra, som uttalat detta. TPACK är en akronym 

och står för ”technological, pedagogical and content knowledge” och beskriver det samspel av 

kompetenser en lärare behöver i dagens digitaliserade undervisning. Tallvid (2015) använde sig 

även av denna modell i sitt projekt för att beskriva vilka komponenter som bör ingå i en lärares 

kompetens för att vara en komplett digitaliserad lärare. Modellen skapades av Mishra & 

Koehler (2006). För att vara en kompetent lärare idag räcker det inte med att kunna sitt ämne 

”vad” (content knowledge) ska läras ut, eller vara en skicklig pedagog ”hur” (pedagogical 

knowledge) det ska läras ut, utan det krävs också att kunna kombinera dessa två på bästa sätt 

utifrån de förutsättningar som finns både vad gäller elever och skolan. Det är ett situerat lärande 

som ständigt är i förändring beroende på målgruppen (Tallvid, 2015).  

Det krävs även ett tredje område, kunskaper inom olika former av teknik (technological 

knowledge) för att komplettera lärarrollen, eftersom utvecklingen går framåt i allt snabbare takt 

när det gäller digitalisering. Läraren måste ha kompetens för att förstå hur undervisningen bör 

förändras när olika typer av teknik införs, det kan gälla olika former av kommunikation, att 

söka information och att effektivt bearbeta information (Ollinen, 2016). En digital kompetens 

innebär att ha de kunskaper, förmågor och attityder som krävs i ett digitaliserat samhälle.  

Rektors nya roll i den digitaliserade skolan kräver att vara engagerad för att kunna utveckla nya 

synsätt för ett förändrat lärande hos lärarna. Detta bör ske genom att kombinera sitt eget och 

lärarnas professionella kunskaper och kombinera ämnet, pedagogik och teknik. Dessa delar 

passar in i undervisningsmodellen TPACK (Ollinen, 2016). Bilden nedan visar hur cirklarna 

genomkorsar varandra och bildar det ultimata lärandet; teknisk kunskap, pedagogik och 

ämnesinnehåll. 

https://www.youtube.com/watch?v=9bwXYa91fvQ
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 Bild 1 TPACK Mishra & Koehler (http://tpack.org) 

 

1.6 Skolledningens ansvar 

Idag tror många rektorer att bara skolan köper in ett antal surfplattor och datorer så kommer 

elevernas resultat att höjas (Bruun, 2015). Inget kan vara mer felaktigt menar författaren. Både 

rektor och lärare måste tänka igenom varför och till vad de ska använda digitala verktyg, samt 

vad man vill ska ske genom att arbeta mer med verktygen. För att kunna få tid till detta måste 

rektor avsätta tid för diskussioner. Detta kan enligt Bruun göras på de ordinarie personalmötena, 

med den skillnaden att den information som är avsedd att förmedlas istället kan flippas så att 

lärarna kan se och lyssna på den när det passar. Istället kan tiden utnyttjas för kollegiala 

pedagogiska diskussioner kring var, när och hur digitala verktyg bör användas i undervisningen 

(Bruun, 2015).  

Dessa diskussioner kan också flippas för att de som inte var närvarande kan ta del av 

diskussionen där eller när de befinner det lämpligt att göra det, för att sedan kunna bidra till 

vidare diskussioner vid nästa möte. Det kan skapa bättre diskussioner eftersom det ges tid till 

lärarens egen reflektion och ett mervärde i och med att i förlängningen skapas metareflektioner. 

Edward Jensinger beskriver utifrån sina erfarenheter vad som fordras av en skolledare för att 

implantera framgångsrik digitalisering av skolan. Det mest grundläggande är att vara aktiv, 

engagerad och konstruktiv som rektor (Jensinger, 2014). För att dessa egenskaper ska kunna 

genomsyra en skolas verksamhet i arbetet med ökad digitalisering, gäller det att först och främst 

inte hindra de lärare som vill arbeta mer aktivt med IT, de ska få tillgång till både teknik, 

infrastruktur, tid med mera. De bör synliggöras och lyftas fram för att verka som goda exempel 

inför kollegorna och inte hindras om de vill genomföra något med teknikens hjälp utan istället 

http://tpack.org/
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stötta dem. Det är de driftiga lärarna som får till de stora revolutionerna på skolorna menar 

Jensinger (2014). Ett måste för hela skolan är att följa styrdokumenten, i detta fall läroplanen 

för vuxenutbildningen, där utökad digitalisering poängteras (Skolverket, 2017). För att skapa 

bra förutsättningar för digitalisering bör skolledning lära av andras erfarenheter genom att titta 

på de skolor som visat goda exempel på att lyckas med digitalisering och använda sig av deras 

erfarenheter och dra lärdom av hur skolor lyckats koppla ihop sin pedagogiska idé med skolans 

digitalisering.  

 

1.6.1 Fortbilda personalen 

Enligt Jensinger (2014) är det idag ett måste att skolans resurser läggs på att fortbilda personalen 

för utveckling av lärarnas kompetenser både didaktiskt och pedagogiskt med hjälp av digitala 

verktyg i undervisningen. Detta kan och bör ske med hjälp av de lärare som redan behärskar 

digitala verktyg, de som ”brinner” för digitalisering, eftersom de blir förebilder och synliggörs 

för kollegiet. Att använda ”egna” lärare i undervisningssyfte av personalen har en annan fördel; 

att det är verksamheten som ska styra tekniklösningar i skolan och det måste få vara en 

pedagogisk fråga (Jensinger, 2014).  

Lärarna i Tallvids studie ansåg att det var en brist att de inte fått någon fortbildning kring 

digitala verktyg (Tallvid, 2015) och nästan 75 % av lärarna menade att de saknade stöd i sitt 

pedagogiska arbete (Fleischer & Kvarnsell, 2015). Detta skapar en osäkerhet hos lärarna hur de 

ska använda datorerna i undervisningen, medan de lärarna som fortlöpande får fortbildning 

inom området visar på ett utökat användande av datorer i undervisningen (Tallvid, 2015). 

Därför är det viktigt att skolledningen stöttar lärarna och lyssnar på dem när de önskar mer stöd 

för att utvecklas i sin roll som lärare.  

 

Det gäller också att rektor är en förebild när det gäller användning av digitala verktyg för att 

framgångsrikt kunna driva utvecklingen inom verksamheten. Det gäller att synas för 

allmänheten, att få en digital profil genom att sätta skolan på kartan och kunna påverka andra, 

t.ex. genom att blogga. Som skolledare är det viktigt att förmedla ny forskning inom området, 

det gäller att själv visa intresse för området. För att uppmuntra lärarnas tankar kring sin 

undervisning kan rektor vid medarbetarsamtal, uppdragsdialoger eller lektionsbesök fråga hur 

de gör när de inkluderar digital kompetens i sin undervisning genom att koppla IT till all 

verksamhet i skolan, t.ex. vid formativ bedömning, elevstöd eller handläggares information om 

elevers progression (Jensinger, 2014).  

Skolutvecklare Agelii Genlott har genom Sollentuna kommun satsat på att utbilda alla lärare 

inom digitala verktyg, eftersom forskning visat att det gynnar läs- och skrivutvecklingen inom 

olika ämnen. 2014 gavs utbildning till 150 lärare som påverkat undervisningen för över 4 000 

elever (Agelii Genlott, 2014). Resultatet visade att en stor förändring skedde bland lärarnas 

undervisning genom att de utvecklade nya pedagogiska metoder i form av ett ökat 

elevengagemang, ökat lärande och högre måluppfyllelse. Ett kollegialt lärande infördes mellan 

både klasser och andra skolor. Det visade sig också att det kollegiala lärandet ökade när lärare 

möts på träffar, kommunicerar på en webbplats där de diskuterar både formativ bedömning men 

även saker som inte fungerar så bra. Studien gav även mycket gott resultat gällande elevers 

ökade progression i läs- och skrivutveckling (Agelii Genlott, 2014).  
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1.6.2 Politikernas inställning till ökat krav på digitalisering 

Det gäller att det finns ett engagemang från politiker som tilldelar medel till teknikinköp för 

förvaltningen, som måste se digitaliseringen i skolan som ett bestående förändringsprojekt, men 

kostnaden för teknikinköp får dock inte ske på bekostnad av minskad personal i skolan. 

Eleverna behöver initialt mer lärartid då det krävs mer tid för att hantera tekniken. Skolans 

arbetssätt måste förändras från grunden, lärarna behöver bli mer digitala och detta är rektors 

uppgift att leda förändringsarbetet, men hen behöver också stöd från förvaltningen.  

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson anser att skolan måste bli bättre på att ge 

eleverna förutsättningar för att fungera som medborgare i en tid när digitaliseringen förändrar 

samhället, arbetsmarknaden och våra sätt att leva och vara. Det här är ett litet men viktigt steg 

på den vägen. Det förbättrar samtidigt förutsättningarna för att vi som samhälle ska lyckas dra 

nytta av digitaliseringens möjligheter i form av ökad livskvalitet och förbättrad konkurrenskraft 

(regeringen.se). Vidare står att läsa att Skolverket anger att ändringarna ska börja användas 

senast från och med den 1 juli 2018 (Skolverket, 2017). Ändringarna är dock redan igång 

eftersom det står skrivet att huvudmännen kan välja när ändringarna ska börja gälla på 

respektive enhet, det ska ske inom ett ettårigt tidsspann från och med den 1 juli 2017 

(regeringen.se). 

Kerstin Angel, ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg menar att politiker 

måste visa ledarskap och mod, argumentera för vad skolan kräver och försvara de förändringar 

som krävs. De måste också bistå med medel och inte bara mål för att tekniken ska komma in i 

alla skolor på ett likvärdigt sätt (Angel, sid 122, i Grönlund, 2014). När det gäller politikers 

kunskap så anser Angel att politiker inte behöver ha expertkunskapen, men däremot krävs det 

att de sätter sig in i frågan och kan hänvisa till professionen och lita på den, vetenskapen och 

lagstiftningen, samt vara aktiv och synlig som ledare inom kommunens högsta ledning. Det är 

också viktigt att som politiker inse att digitalisering ska vara en förändring som består och 

förutsätta fortsatt utveckling i skolorna som även följs upp (Angel, 2014).  

 

1.7 Styrdokument 

Nedan redovisas två visioner inför skolans digitalisering den närmaste framtiden, varav den 

första är en vision inför år 2020 som Nationellt forum för skolans digitalisering sammanställt 

år 2014, medan den andra är Skolverkets vision inför år 2022 som sammanställts år 2016. 

(Skolverket, 2016).  

 

1.7.1 Vision 2020 

Nationellt forum för skolans digitalisering (2014) skriver i en rapport att deras vision inför 2020 

är att den svenska skolan ska vara bäst på att använda digitaliseringens möjligheter genom att: 

nyttja den potential som internet och modern teknik erbjuder för att utveckla ett breddat och 

fördjupat lärande (sid 4). Forumet pekar på fyra centrala områden att fokusera på inom skolan 

när det gäller digitalisering: elevernas lärande och användning, professionens praktik och 

kompetens, infrastruktur och resurser, samt slutligen skolans ledarskap och styrning.  
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 Elevernas lärande och användning  

När det gäller elevernas lärande förväntas det att digitala verktyg ska vara en naturlig del i deras 

utveckling och att de kan användas både effektivt och på ett individanpassat sätt, där också 

digitala prov är en naturlig del i bedömning av elevernas kunskaper och förmågor. För att nå 

detta mål menar forumet att forskning och utveckling måste prioriteras för att öka kunskaperna 

om effekterna av skolans digitalisering och att denna forskning bör utföras av lärare och 

skolledare i samverkan. Samtidigt bör man uppmuntra till att utveckla mer digitalt material som 

är kvalitetssäkrat.  

 Professionens praktik och kompetens 

För lärare gäller att nya undervisningsformer skapats genom kollegialt lärande som 

digitaliseringen ger möjlighet till, samt att lärarna har goda kunskaper att hantera tekniska 

verktyg och metoder och att dessa verkligen underlättar arbetet. Målen kan uppnås genom att 

ge mer resurser för att stärka lärarnas digitala kompetens genom utbildning och ta del av goda 

forskningsresultat, samt ett pågående kollegialt lärande både inom och utanför skolans 

verksamhet. 

Digitaliseringen öppnar för nya möjligheter för lärare inom skolan, bl.a. med ökad variation, 

samarbete och individanpassning i undervisningen. Dessutom kan det höja kvaliteten på 

lärandet speciellt för elever med ett annat modersmål än svenska då de kan hitta nya möjligheter 

att uttrycka sig, utforska och uppfatta världen. Lärarens roll förändras i och med den ökade 

digitaliseringen inom skolan. De lärare som är positiva till den nya tekniken utvecklar nya 

arbetssätt och hittar nya digitala undervisningsmetoder, dessutom söker de samarbete och 

erfarenhetsutbyte med andra lärare utanför den egna skolan. 

 Infrastruktur och resurser 

Inom infrastruktur och resurser förväntas det inför 2020 att både elever och lärare har god 

tillgång till digitala verktyg inom alla Sveriges olika skolformer, från förskola till 

vuxenutbildning. Det digitala systemet ska vara lättillgängligt och användarvänligt. Det digitala 

materialet ska vara kvalitetssäkrat och sökbart och det ska komplettera undervisningen i mycket 

större utsträckning än vad som gäller i dagsläget. För att nå målet bör bl.a. skolhuvudmännens 

beställarkompetens stärkas när det gäller digitala verktyg och det kan göras genom utbildning 

och stödmaterial, samtidigt som utveckling av sökverktyg för kvalitetssäkrade webbaserade och 

fria öppna digitala lär resurser bör stimuleras. 

 Skolans ledarskap och styrning  

För skolledning gäller det att inför 2020 ha en god bild av nuläget när det gäller digitalisering 

av den egna verksamheten. Skolledningen leder utvecklingen, samtidigt som de fattar 

strategiska beslut som stimulerar till utveckling av digitaliseringens möjligheter. Ledningen bör 

också kontinuerligt utveckla sitt eget lärande när det gäller digitalisering eftersom området 

utvecklas hela tiden. För att nå målet bör skolledningen göra regelbundna analyser av skolans 

digitalisering både vad gäller lokala och nationella nivåer, samt att de bör lägga resurser som 

stärker kompetensen om skolans digitalisering inom alla nivåer av skolledningen (Nationellt 

forum för skolans digitalisering, 2014). 
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1.7.2 Vision 2022 

Skolverket har en vision två år längre fram och denna benämns ”Vision 2022” (Skolverket, 

2016). Skrivelsen gällande år 2022 innefattar fyra fokusområden som man vill ska förverkligas 

år 2022. Dessa är digital kompetens för alla i skolväsendet, skolledares förmåga att strategiskt 

leda digitalt utvecklingsarbete, likvärdig tillgång och användning, samt forskning och 

uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.  

 Digital kompetens för alla i skolväsendet 

 

Ett av målen är att alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Uttrycket 

adekvat digital kompetens innebär att den digitala kompetensen förändras över tid i takt med 

utvecklandet av såväl användandet som verktygen. Det är inte möjligt att precisera en absolut 

nivå för digital kompetens då den successivt behöver utvecklas. Det ska dock finnas en digital 

likvärdighet i det svenska skolväsendet.  

 

 Skolledare ska ha förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete   

 

En lyckad integration av digitalisering i verksamheten ställer stora krav på strategiskt ledarskap. 

För detta är det viktigt att förskolechefer, rektorer och huvudmän har den digitala kompetens 

som krävs för att leda och ge personalen stöd i det digitala utvecklingsarbetet. Det är också 

viktigt att kunna identifiera och bedöma relevansen av nya lösningar som möjliggörs av 

digitalisering och utveckla användningen av dessa, med det följer en adekvat 

beställarkompetens. Det är även centralt att det finns kompetens att avgöra när och hur, samt 

vilka, digitala verktyg som ska användas i utbildningen. Arbetet måste ske utifrån barn och 

elevers olika behov och förutsättningar så att digitaliseringen möjligheter kan bidra till 

förbättrade kunskapsresultat och ökad måluppfyllelse.  

 Likvärdig tillgång och användning 
 

Digitaliseringskommissionen har pekat på att ökade inslag av digitalisering i undervisningen 

främjar flickors intresse för digital teknik och på sikt bidrar till att minska snedrekryteringen 

till högre utbildningar med IT-inriktning. Inkluderandet av ett jämställdhetsperspektiv i arbetet 

med digitalisering har därmed betydelse för möjligheten att nå det jämställdhetspolitiska målet 

om jämställd utbildning där alla barn och elever ges samma förutsättningar och möjligheter 

oavsett kön.  

 

 Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter  

 

Både riksdagen och Digitaliseringskommissionen anger att de viktigaste framgångsfaktorerna 

för en lyckad digitalisering är lärarens digitala kompetens, förmåga att leda skolarbetet, 

integrera digitala verktyg och resurser i undervisningen och ge eleverna tydliga men uppnåbara 

utmaningar. Detta förutsätter att lärare är förtrogna med att använda digitala verktyg och kan 

välja digitala lärresurser utifrån bedömningar av det pedagogiska värdet och utifrån barn och 

elevers olika behov och förutsättningar. Utan tillräcklig kompetens kan användandet av digitala 

verktyg och digitala lärresurser leda till att dessa används felaktigt och får då en negativ 
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inverkan på elevers studiero. Att det finns risk för stress och distraktioner är även något som 

riksdagens översiktsrapport konstaterar. Med digitala lärresurser avses allt material som är 

digitalt och till nytta i undervisning och lärande. Det är viktigt att personer som ska arbeta med 

barn och elever ges möjlighet att utveckla digital kompetens både under sin lärarutbildning men 

även genom den kompetensutveckling som de deltar i under sin anställning (Skolverket, 2016).  

Genom digitaliseringen kan verktyg och metoder utvecklas som underlättar personalens 

administration samt planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av undervisningen. 

Digitaliseringens potential i det här avseendet måste realiseras. Arbetsmiljöer med exempelvis 

dåligt fungerande digitala verktyg, systemlösningar eller uppkoppling riskerar att leda till ökad 

administrativ börda för lärare såväl som för skolledare. Det riskerar även att ta värdefull tid från 

deras huvudsakliga uppdrag. De digitala lösningar som införs i verksamheterna bör vara 

användarvänliga och göra arbetet mer effektivt. Innehåll och metoder bör vara utvecklade för 

och anpassade till arbete i en digital miljö.  

 

1.7.3 Sammanfattning av visionerna 

Det finns både liknelser och skillnader mellan de båda visionerna. Det som är lika är bland 

annat behovet av fortbildning inom digital teknik och att utveckla skolledares 

beställarkompetens vad gäller digitala verktyg, samt att digitaliseringen ger nya möjligheter för 

skolan i form av ökad variation samt att kunna individanpassa undervisningen bättre. Skillnaden 

är att Skolverket poängterar vikten av jämställdhetsperspektivet, att speciellt främja flickors 

intresse för digital teknik så att snedrekryteringen till utbildningar med IT-inriktningen minskar 

och blir mer jämställd. Skolverket skriver också om risken för stress och ökad administrativ 

börda för lärare om det finns arbetsmiljöer med dåligt fungerande digitala verktyg, därför 

betonas vikten av uppdaterad digital teknik (Skolverket, 2016). Nationellt forum för skolans 

digitalisering markerar å andra sidan att forskning och utveckling bör prioriteras för att öka 

kunskaperna om effekterna av skolans digitalisering, samt vikten av ett digitalt kollegialt 

lärande (Nationellt forum för skolans digitalisering, 2014). 

 

1.8 Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna som beskrivs i följande kapitel är kvalitativ metod och 

etnografi. Detta på grund av att fenomenografi, vilken valdes som analysmetod i denna studie, 

är en form av kvalitativ metod och att etnografi, precis som fenomenografi, används för studier 

av människors handlingar och upplevelser och gav därmed inspiration till denna studies val av 

metod.  

 

1.8.1 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod valdes i denna studie, eftersom det handlar om djupare närstudier. Detta till 

skillnad mot kvantitativa metoder som i stora drag handlar om räknebara uppgifter med 

översiktliga resultat som bygger på statistiska uppgifter (Lagerholm, 2010). Kvalitativa studier 
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ger en fördjupad bild av ett fenomen, med få enheter som istället kan undersökas mer ingående. 

De vanligaste undersökningsmetoderna är intervjuer eller observationer, ibland används båda 

metoderna tillsammans. Med en kvalitativ metod kan man som forskare anpassa sig till 

situationen, med en närhet till det undersökta och det går det inte att förutsäga varken svar eller 

iakttagelser. Vanligtvis används någon form av digital teknik för att analysera det undersökta, 

när det gäller intervjuer görs oftast inspelningar som sedan transkriberas, medan observationer 

videoinspelas (Lagerholm, 2010).  

Målet med en kvalitativ metod är att få så mycket information som möjligt för att få en förståelse 

av människors inställning och uppfattning till ett fenomen på ett djupare plan (Holme & 

Solvang, 1997). En kvalitativ metod används bland annat vid intervjuer, vilket är tänkt att 

användas i denna studie. Intervjufrågorna ska fungera som en mall, en s.k. guideline, som 

intervjuaren sedan kan vidareutveckla om följdfrågor behöver ställas eller om deltagaren börjar 

prata om något annat som inte hör till ämnet kan intervjuaren ”styra” tillbaka samtalet med 

hjälp av mallen. Detta ger intervjun formen av ett intervjusamtal, där forskaren inte är helt ”låst” 

vid sina frågor. Om följande frågor är av central karaktär i en undersökning är det enligt Holme 

& Solvang (1997) naturligt att använda en kvalitativ metod:  

 

 Ska undersökningen ge en fullständig förståelse av ett problemområde?  

 Är undersökningen uppbyggd på hypoteser och nyanserade tolkningar?  

 Grundläggs undersökningen på teorier?  

 Är syftet av undersökningen att förstå olika sociala processer och koncentreras 

undersökningen till några få enheter?  

(Holme & Solvang, 1997) 

I föreliggande studie överensstämmer alla fyra punkterna med syftet, därför anses kvalitativ 

metod lämplig. 

 

1.8.2 Etnografi 

Syftet med en etnografisk metod är att ge en bild av en hel kultur, dess språk, vanor, regler och 

tankesätt och metoden inspirerade därför till valet av fenomenografisk metod, eftersom det 

finns många liknelser metoderna emellan. En forskare med etnografisk ansats bör vara nyfiken, 

öppen och ha ett eget intresse för ämnet för att det ska bli en så bra studie som möjligt. Detta 

på grund av att forskaren är sitt eget viktiga verktyg, menar Dahlberg Messina (2016). Att vara 

nyfiken, öppen och ha ett eget intresse kan anses vara en förutsättning för en studie oavsett 

metod.  

Det finns två olika element som en etnografisk studie innehåller, dessa är ”emic” och ”etic” och 

de är varandras motsatser. ”Emic” innebär att forskaren antar subjektets perspektiv, och vill 

förstå ett samhälle med dess kultur ”inifrån”, medan ”etic” innebär motsatsen, alltså att studera 

ett samhälle ”utifrån”, objektivt utifrån observatörens perspektiv, med andra ord: att både ha ett 

närhets- och ett distansperspektiv (Johansson, 2009), vilket överensstämmer med 

fenomenografi där forskaren ska kunna både närma och distansera sig till det studerade.  

En etnografisk studie kan göras inom områden som pedagogik och utbildning, men även för att 

undersöka sociala samspel mellan människor eller grupper. Det gäller också att vara medveten 
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som etnografisk forskare om att det alltid finns något mer att upptäcka i en studie, vilket även 

gäller för en fenomenografisk studie, där datamaterialet gås igenom gång på gång och för varje 

gång försöka upptäcka något nytt och nya mönster. När det gäller det empiriska materialet så 

måste det vara omfångsrikt och handla om noggranna beskrivningar av miljöer, människor och 

relationer. Resultatet från en etnografisk studie kan ge en god inblick i någon social verklighet, 

men det kan också visa en ointressant bild av samma verklighet, menar Johansson (2009). Detta 

eftersom det inte går att förutsäga om det ska bli en lyckad studie i det avseendet att få fram 

något intressant resultat som kan tillföra något nytt. Liknande gäller en fenomenografisk ansats, 

det går inte heller att förutsäga om resultatet ska tillföra något nytt.  

Dahlberg Messina (2016) talar om att ”göra det bekanta obekant”. Med det menar hon att 

forskaren ska använda sig av induktion, dvs. att titta på sitt material flera gånger och använda 

sig av sin nyfikenhet. Denna nyfikenhet kan leda till att man för varje gång kan se olika mönster, 

teman, oväntade vändningar som börjar ta form (Dahlberg Messina, 2016). Johansson (2009) 

jämför frasen med de miljöer, människor och handlingar som vid en första anblick verkar 

självklara, med tiden materialet de gås igenom blir alltmer främmande och komplexa 

(Johansson, 2009). Här krävs det oerhört mycket tid och ett brinnande intresse för att analysera 

datamaterialet, att kunna tänka om och tänka nytt för varje gång materialet gås igenom, att 

kunna distansera sig och närma sig materialet gång på gång, för att göra det ”bekanta obekant”. 

Likadant gäller för en fenomenografisk studie, att gå igenom materialet gång på gång genom 

att ta på sig olika ”glasögon” och både kunna distansera sig och närma sig det på nytt med nya 

”ögon”.  

En etnografisk metod är, precis som inom fenomenografisk metod, tillämpbar i skolmiljöer och 

olika undervisningssituationer. Dessutom vill man med en etnografisk ansats inte bara 

undersöka barns lärprocesser, utan även vad som händer för övrig i deras liv, deras fritid, livsstil 

och förhållningssätt till livet (Johansson, 2009). Studier gjorda med denna metod är mycket 

tidskrävande, där forskaren under en viss tid bör dela samma upplevelser och verklighet som 

det studerade och även i vissa fall vistas tillsammans med det studerade under kortare eller 

längre tidsperioder. 

 

2 Metod 
I detta kapitel följer först en motivering till vald metod, därefter kommer en redogörelse av 

urvalet för studien. Sedan följer en beskrivning av studiens genomförande och följs av en 

metodanalys. Kapitlet avslutas med studiens trovärdighet och giltighet, samt forskningsetik. 

 

2.1 Metodval 

Syftet med denna studie var att få fram vilka uppfattningar, tankar och känslor som lärare har 

kring digitalisering i sin egen verksamhet, utifrån Skolverkets nya läroplan för 

vuxenutbildningen med kravet på utökad digitalisering inom skolan. Dessutom var syftet att 

visa synen på skolledningens roll som stödjande i digitaliseringsprocessen. Med utgångspunkt 

från detta syfte gjordes valet att använda en fenomenografisk metod, på grund av att metoden 

anses tillämpbar inom pedagogik när det gäller lärares olika uppfattningar och upplevelser av 
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innehållet i undervisningen (Kroksmark, 2007). Det är en kvalitativ metod med avsikt att få 

fram uppfattningar kring ett fenomen, vilket i detta fall är digitaliseringen inom skolan, och 

kunna hitta mönster som kan kategoriseras.  

Fenomenografi är en lära om fenomen, som innebär ”det som visar sig” för någon (Gustavsson, 

2011; Johansson, 2009; Larsson, 2011). Det som ”visar sig för någon” kan också vara det 

omedvetna, i denna studie kan det visa som att lärarna både har medvetna men även omedvetna 

tankar kring sin digitala skolsituation, dessa omedvetna tankar vill studien försöka få fram, 

vilket överensstämmer med den fenomenografiska forskningen, vars avsikt är att få fram 

människors uppfattningar om olika fenomen i sin omvärld, uppfattningar som ibland tas för 

självklara i den upplevda världen, istället för förklaringar av ”något” (Andrén, 2011; Johansson, 

2009; Kroksmark, 2007; Larsson, 2011).  

Människor har inte missuppfattningar om saker och ting, utan istället har de olika uppfattningar, 

menar Larsson (2011). Människors uppfattningar är alltid sanna och verkliga för dem själva så 

länge de inte motbevisas, men den fenomenografiska metoden har inte för avsikt att motbevisa 

det upplevda hos någon. En styrka med metoden är att vid analysen av människors 

uppfattningar görs ingen skillnad på om tänkandet sker på ett reflekterande eller på ett helt 

vardagligt och automatiserat sätt, genom detta kan det gå att få ut mer av materialet, vilket också 

stödjer valet av metod.  

 

Att se det studerade från delar till helhet och sedan tvärtom är tillämpbart med metoden, för att 

sedan kategorisera där man ser olika och nya mönster framträda i materialet efter många olika 

genomgångar och helst efter varje genomgång. Materialet transkriberades, eftersom 

transkribering är en bra metod för att kunna urskilja nya mönster som kan tillfogas redan 

befintliga kategorier eller skapa nya sådana, eftersom man på så sätt kan komma på djupet i 

analysen av sitt datamaterial, här gäller det att ta på sig olika ”glasögon” varje gång för att 

lyckas med detta. Kategoriseringarna kan gälla olika ord eller uttryck där delar blir till helheter 

efter många genomläsningar. Metaforiskt kan detta liknas som en tratt, där en mängd minskas 

och urskiljs till olika delar för att sedan sammanfogas till nya helheter.  

 

2.2 Urval 

När det gäller kvalitativa intervjuer, där fenomenografisk metod ingår, ska deltagandet 

begränsas till ett litet antal, cirka fyra till fem deltagare, och sen öka på antalet vid behov av 

komplettering. Med många intervjuer blir materialet ohanterligt och det kan bli svårt som 

undersökare att få en överblick eller att missa detaljer som förenar eller skiljer. Kvaliteten är 

det viktigaste, inte mängden intervjuer (Trost, 2005).  

Urvalet bör inte vara slumpmässigt i en fenomenografisk metod för att garantera spridning av 

svaren, därför har lärarna valts utifrån vilka olika ämnesområden. Som urval användes lärare 

på en skola inom vuxenutbildning i Västra Götaland, dock inte forskarens egen arbetsplats, 

detta för att försöka vara så objektiv som möjligt. Lokalerna är belägna i samma stad, men ett 

par km bort. Antalet deltagare i denna studie var fem stycken, varav tre män och två kvinnor 

med en åldersspridning mellan 42 och 61 år (se bilaga 2).  
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Att det inte var fler deltagare var ett medvetet val eftersom det handlade om en begränsad tid, 

samt att undvika få ett material som inte var alltför ohanterligt på grund av textmängden och 

tidsbrist. Dessa fem valdes också utifrån kriteriet att det bör vara lärare som har erfarenhet av 

att undervisa under tiden som digitaliseringen successivt ökat mer och mer med digitala verktyg 

i undervisningen. Detta på grund av att de då kan reflektera över hur deras egen undervisning 

förändrats under årens lopp, samt förhoppningsvis kunna reflektera över både positiva och 

negativa aspekter av digitaliseringen. Valet av lärare som undervisar inom olika ämnesområden 

var för att få en spridning av respondenter, så att de inte ingår i samma arbetslag och försöka 

att undvika att de inte påverkar varandra genom att berätta och diskutera intervjufrågorna innan 

respektive intervju.  

 

2.3 Genomförande 

De utvalda lärarna kontaktades via mejl som innehöll en förfrågan om de ville delta i studien 

(se bilaga 1). Där informerades också lärarna om undersökningens syfte och anonymitet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, samt att varje deltagare deltar av fri 

vilja och har rätt att när som helst avbryta intervjun eller inspelningen. Ingen av de tillfrågade 

lärarna tackade nej och när bekräftelse kommit på att deltagaren godkänt att delta i studien 

bokades tid för respektive intervju.  

Intervjuerna pågick under en tidsperiod av ca tre veckor och skedde enskilt i respektive lärares 

arbetsrum eller i ett tomt klassrum och de tog cirka 40-60 minuter att genomföra. Intervjuerna 

spelades in via dator och transkriberades sedan i sin helhet. Efter transkriberingen fick 

undersökningsdeltagarna läsa igenom texten och bekräfta att texten överensstämde med de svar 

de hade sagt i intervjun och några mindre ändringar gjordes därefter. För att förstärka 

trovärdigheten är det också viktigt att det är en och samma person som både utför intervjuerna 

och sedan transkriberar eller läser dem, vilket också skett i denna studie, eftersom det endast är 

forskaren själv som utfört både intervjuer, transkribering, läsning av materialet och genomfört 

efterföljande analys.  

I denna studie var intervjufrågorna inte ledande utan mer öppna och formulerades på ett visst 

sätt för att få spontana svar, inte enbart tyckanden och åsikter. När datamaterialet sedan 

lyssnades igenom och transkriberades, lästes först hela materialet igenom för att få en överblick 

och skapa ett helhetsintryck. Sedan lästes materialet mer detaljerat för att försöka utläsa vad 

som sades ”mellan raderna” för att kunna uppfatta variationer av uppfattningar. Materialet 

delades sedan in i olika kategorier som utgick ifrån frågeställningarna, därefter sorterades 

materialet in utifrån de teman som framkom tydligast efter det att materialet lästes igenom på 

nytt. Temana är förtydligande med fetstil i resultatdelen och en sammanfattning av resultatet 

skedde från varje kategori med citat från deltagarna som på ett kärnfullt sätt beskriver det som 

kategorin innehåller som sedan sammanfattades med hjälp av resultaten och bildade nya 

rubriker i diskussionsdelen där resultaten diskuteras med stöd från teorier och tidigare 

forskning.  
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2.4 Analys med fenomenografisk metod 

Studien avsåg att mäta hur och på vilka olika sätt lärare uppfattade sin egen digitala verklighet. 

I lärarens värld är det inte ovanligt att man utvecklar speciella handlingsmönster i vardagen. 

Dessa bygger både på tidigare erfarenheter och förförståelse, men även på antaganden som 

finns i den kontext som man verkar inom (Larsson, 2011). Eftersom vi lever i en livsvärld som 

tas för given, men som upplevs på olika sätt för alla människor (Claesson 2011), kräver den 

fenomenografiska metoden en noggrann och systematisk beskrivning av människans perception 

vid upplevelsetillfället, detta kan innebära både själsliga eller kognitiva dimensioner (Claesson, 

2001; Johansson, 2009). För att försöka få fram detta valdes intervjuer som analysmetod, 

eftersom analyser med hjälp av fenomenografisk metod oftast använder påståenden från 

intervjuer där citat används ofta för att tydliggöra reliabiliteten (Johansson, 2009). I detta fall 

gällde för forskaren att finna det väsentliga i människors olika uppfattningar av att se på ett 

fenomen.  

Utifrån uppfattningarna skapades olika kategorier som kartlades och när det gäller intervjuer, 

var det utifrån en intervjumetod med öppna frågor följt av följdfrågor, med karaktären av ett 

informellt samtal. Detta på grund av att sådana intervjumetoder skapar större möjligheter att få 

fram både medvetna men även omedvetna uppfattningar (Johansson, 2009; Kroksmark, 2007), 

vilket forskaren önskade att visa i denna studie.  

För att få fram omedvetna tankar eller uppfattningar krävs att forskaren har goda kunskaper 

inom det studerade fenomenet, vilket var fallet i studien då det studerade är inom forskarens 

verksamhet, men å andra sidan är det dock viktigt att ha förmågan att kunna bortse från den 

egna förförståelsen och istället ifrågasätta sina egna spontana tolkningar av det empiriska 

materialet. I denna studie handlade det om en arbetsplats forskaren var väl förtrogen med, en 

skola inom vuxenutbildningen, men som var inte forskarens egen arbetsplats. Detta skapade en 

förtrogenhet både med materialet och deltagarna, men också en medvetenhet om att den egna 

förförståelsen påverkar analysen av datamaterialet.  

 

2.4.1 Intervjuer 

Det finns många olika intervjuformer; informant- respondent- och gruppintervju (Lagerholm, 

2010). Intervjuerna i denna studie var i form av respondentintervju, vilket innebär att det är ett 

antal frågor som ska ställas av informanten och besvaras av respondenter. Intervjufrågorna 

iordningsställdes utifrån de tre frågeställningarna, med frågor som skulle få fram upplevelser, 

uppfattningar och inställningar från deltagarna. Genom att läsa olika avhandlingar som handlar 

om digitalisering inom skolan kunde vissa frågor användas i datamaterialet, efter viss 

omformulering. 

Varje respondent intervjuades en gång och totalt blev det fem intervjuer. Formen på 

intervjuerna var halvstrukturerad med en frågemanual, som användes som en guideline, för att 

få fram en tydlig bild av lärarnas upplevelser. På så sätt gick det att få intervjun mer flexibel 

och tillförlitligheten i svaren ökas eftersom frågorna kunde förklaras vid behov. Om det skulle 

bli så att intervjun tar en annan riktning om respondenten styr in svaren på något annat ger detta 

också respondenterna möjlighet att påverka intervjusituationen då intervjun kan komma in på 

något som kan vara intressant och som intervjuaren inte tänkt på tidigare, vilket också kan bidra 

till undersökningens resultat.  
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En halvstrukturerad intervju liknar mer ett samtal som gör att intervjuaren och den intervjuade 

kan slappna av mer och där intervjuaren kommer med följdfrågor när det passar in. Intervjuerna 

blev ibland mer som ett samtal, men det material som var oväsentligt för studien togs bort. 

Intervjuerna spelades in digitalt via datorn som sedan transkriberades. Då fanns möjlighet att 

gå tillbaka och kontrollera vad respondenterna svarade och under intervjun kunde forskaren i 

lugn och ro ägna sig till 100 % åt själva intervjun. Inspelning krävdes också för att slippa 

krävande kognitiva moment som att både anteckna, lyssna, undvika att missförstånd skapades 

och riskera att förlora viktig information.  

I mejlet om förfrågan om deltagande i studien som skickades till de utvalda lärarna, stod att 

inspelningen skulle ske via Ipad eller smartphone. Detta fick dock ändras då minneskapaciteten 

i dessas digitala verktyg inte räckte till under intervjuerna, därför valdes datorn som har en 

mycket högre lagringskapacitet, för inspelningarna.  

När en intervju utförs bör alltid vissa upplysningar ges till respondenten innan intervjun börjar, 

vilket skedde i denna studie, även om deltagarna fått ett informationsbrev tidigare via mejl där 

de godkänt deltagandet i studien. De viktigaste är att informera om syftet med intervjun, påpeka 

att deltagandet är frivilligt, i vilket sammanhang intervjun kommer att publiceras, hur lång tid 

intervjun kommer att ta, om respondenten kan påverka redigeringen av intervjun, om intervjun 

kommer att bli offentlig samt att deltagandet sker helt anonymt (Lagerholm, 2010).  

Intervjufrågorna sattes ihop utifrån tre olika teman; begreppet digital kompetens, upplevelser 

och tankar kring det utökade kravet på digitalisering i undervisningen utifrån de nya läroplanen, 

samt stödet från skolledning och organisation (se bilaga 3). För att testa intervjuguiden gjordes 

en pilotstudie med två andra lärare som inte deltog i studien och därefter gjordes vissa 

korrigeringar i frågeställningarna gällande frågor som inte ansågs vara relevanta för studien.  

Genom att noggrant analysera och granska intervjumaterialet ska man forskaren försöka att 

upptäcka okända mönster och sätt att resonera. Larsson (2011) skriver att forskaren bör vara 

helt fördomsfri (Larsson, 2011), samt bör använda sig av en fenomenologisk blick, vilket 

innebär att visa öppenhet och förundran, samt att försöka se sina egna för-givet-taganden 

(Claesson, 2011), vilket innebär ett dilemma; att inse att ingen människa är fördomsfri, men att 

detta inte får påverka resultatet av studien. Det är viktigt att känna förtrogenhet med fenomenet 

som analyseras (Larsson, 2011), vilket stämmer i detta fall då forskaren var väl insatt i 

fenomenet, men är ändå medveten om dilemmat. Därför var det av stor vikt att vara öppen och 

kunna beskriva om eller hur analysen påverkats av den egna förförståelsen.  

Analysarbetet av intervjuerna tog mycket tid i anspråk, eftersom intervjuerna måste plockas 

isär, där materialet ständigt ses med olika ”glasögon” varje gång för att få material som kan 

brytas ner och sedan kunna användas för att organiseras och kategoriseras i nya helheter. I denna 

studie transkriberades materialet och efter detta skedde en förutsättningslös genomläsning av 

hela materialet. Överföringen av intervjun till skriftlig form i form av transkribering är en 

mycket arbets- och tidskrävande metod. Därför behövde antalet respondenter också vara 

begränsat till fem stycken.  

Sedan delades materialet upp utifrån de olika frågeställningarna och därefter bröts det ner i 

meningar och ord som i sin tur skapade mening, för att hitta lärarnas uppfattningar och kunna 

utläsa det som sades ”mellan raderna” där den egna förförståelsen kom till nytta för att lättare 

kunna förstå det outtalade, det ”osagda”. Eftersom materialet lyssnades igenom flera gånger 
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gick det efter åtskilliga lyssningar att utläsa deltagarnas känslor utifrån deltagarnas tonfall, om 

det exempelvis är ironi, frustration, likgiltighet eller nöjdhet i rösterna.  

 

2.4.2 Beskrivning av arbetsgång 

För att på ett tydligt sätt åskådliggöra hur arbetet med fenomenografisk analys utfördes i denna 

studie följer här en beskrivning av arbetsgången steg för steg från transkribering till 

kategorisering. Kapitlet avslutas med ett illustrerande exempel från sorteringen av citat. 

 

1. Genomläsning 

Efter transkribering lästes hela materialet igenom en första gång. Materialet bestod då av ca 50 

sidor. När innehåll som inte var relevant för studien tagits bort, återstod ca 40 sidor. 

Intervjumaterialet delas upp i tre olika delar utifrån de tre frågeställningarna för att underlätta 

ytterligare läsning. 

 

2. Urskiljning 

Här gicks återigen hela datamaterialet igenom med lärarnas uppfattningar i fokus. Alla citat 

som var kopplade till lärarnas uppfattningar och upplevelser klipptes ut och lades bredvid 

varandra på golvet för att få bättre överblick. De citat som kunde kopplas ihop, fick samma färg 

för att lättare kunna sorteras under respektive frågeställning. Detta för att deltagarna inte alltid 

höll sig strikt till frågan som ställdes, vilket inte heller är meningen i en fenomenografisk metod, 

eftersom deltagaren ska kunna komma med spontana tankar och uppfattningar.  

Färgerna fick symbolisera olika teman, exempelvis var blå användningen av digitala verktyg i 

undervisningen, röd var uppfattningar av begreppet digital kompetens, gul var lärarnas 

upplevelser av det utökade kravet på digital kompetens och grön symboliserade lärarnas 

uppfattningar om de egna digitala kunskaperna och färgmarkeringarna gjorde att citaten kunde 

hittas lättare i materialet, eftersom deltagaren kunde svara på en fråga, men sedan sa något annat 

som inte tillhörde frågan som ställdes (se tabell 1, ss 27). 

 

3. Liknelser 

Citaten jämfördes för att hitta likheter och skillnader. 

4. Sammanfogning 

De variationer som hittades, placerades i olika högar, först under de olika frågeställningarna, 

sedan i undergrupper som namngavs utifrån det som kan sammanfattas bäst utifrån de citat som 

ansågs ligga närmare varandra i varje del av frågeställningarna. 

 

5. Ny bearbetning  

Undergrupperna lästes återigen igenom för att finna fler likheter, och grupperna namngavs med 

utgångspunkt av citaten som i respektive underrubrik ges en kort och koncist sammanfattning i 
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ett enda ord, eller en fras. Därefter skrevs de ihopkopplade citaten in i en tabell för hand och 

sorterades utifrån respektive underrubrik, där citaten färgades utifrån det som tidigare gjorts i 

pappersform. Exempel på detta redovisas i tabell 1 nedan, där en frågeställning följs av 

underrubrik i kursiv stil och utdrag ur citat visas. 

 

6. Slutfas 

Här avslutades analysen genom att alla citaten återigen lästes igenom, vilket kan vara ett 

dilemma enligt Larsson (2011), då risken är att antalet kategorier minskas. I denna studie ökades 

istället antalet kategorier, då det i datamaterialet fanns citat som inte kunde inordnas i någon 

befintlig underkategori, utan istället skapades det nya.  

Frågeställning/underrubrik Citat 

Synen på begreppet digital 

kompetens  

 

L1: Att man känner sig trygg med olika typer av verktyg  

 

Tankar kring utökad 

digitalisering inom skolan 

Jag tycker det är ett lyft, rent undervisningsmässigt 

Användning av digitala 

verktyg i undervisningen 

Skolans digitala lärplattform 

Krav på lärares digitala 

kunskaper 

Det ska vara en merit, men ämneskunskaper ska komma före 

Tabell 1. Exempel på arbetsgång med datamaterialet sorterade med olika färgmarkeringar beroende på vilken 

frågeställning som citaten kunde sorteras inom. 

 

2.5 Trovärdighet och giltighet  

I alla studier gäller det att redovisa både trovärdighet och giltighet. För att säkerställa detta med 

denna metod kan forskaren samspela mellan att göra omtolkningar och mottolkningar genom 

att kritiskt läsa om intervjumaterialet hela tiden, men att även låta andra granska de egna 

tolkningarna eller att tolka hela materialet (Johansson, 2009). Att formulera de kategoriseringar 

som framkommit i resultatet är en stor del av bearbetningen av datamaterialet. I denna studie 

har ingen annan än forskaren själv granskat materialet, vilket kan vara en brist. Hela tiden bör 

forskaren tänka på trovärdigheten, att mäta det som är avsett att mäta och att teorin stöder det 

som forskaren ska undersöka. I föreliggande studie användes enbart en metod; intervjuer, men 

efterföljande ljudinspelningar.  

För att ytterligare säkerställa trovärdigheten kunde även observationer gjorts, men då hade det 

i så fall behövt göras under något lektionspass för respektive lärare för att studera den digitala 

undervisningen. Detta föll bort då det hade blivit alldeles för ohanterligt både tids- och 

materialmässigt och inte säkert att det hade tillfört något väsentligt till resultatet. Intervjuerna 

bestod av semistrukturerade frågor, där följdfrågor kunde omformuleras beroende på svar från 

deltagaren. Därför var det av stor vikt att forskaren försökte att undvika ledande frågor utan 

enbart frågade för att kontrollera om svaret tolkades korrekt. Under forskningsprocessen bör 

ifrågasättande av syfte och frågeställningar hela tiden kontrolleras så att det som är avsett att 

forskas kring, verkligen beforskas. Som forskare bör man också reflektera över vilka 

konsekvenser arbetet med uppsatsen kan få i praktiken, att den kan skapa någon slags 

förändring och i och med detta hela tiden kontrollera att syftet finns med.  
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Denna undersökning anses ha relativt god giltighet, med det menas att studien ska kunna 

upprepas av någon annan utifrån samma syfte, frågeställningar och metod med likvärdigt 

resultat. Relativt innebär att det aldrig går att förutsäga vad deltagaren ska svara, det kan bli ett 

helt annat resultat men det kan också bli liknande. Det går inte att förutsäga vad människor ska 

svara när det gäller känslor och tankar som är så individuellt. Den skulle kunna få en större 

trovärdighet om det varit mer deltagare i undersökningen, men tidsaspekten gjorde att det inte 

fanns utrymme för att hantera ett mycket större material. Metoden har noga valts ut och anses 

vara passande för denna typ av studie. 

 

2.6 Forskningsetik 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer är följda i denna studie vilket innebär att de fyra 

huvudkraven för skydd av individer ska användas, vilka är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). 

Kraven är att informera informanter om vad studien har för syfte och att varje deltagare deltar 

av fri vilja och har rätt att när som helst avbryta intervjun eller inspelningen. Vidare är det att 

undersökaren ska få deltagarens samtycke, att resultatet är konfidentiellt, alltså att alla 

anonymiseras vilket innebär att alla deltagare i studien och praktikplatser har avidentifierats 

genom att påhittade namn använts. Slutligen att respektera nyttjandekravet som innebär att allt 

material endast kommer att användas för forskning.  

 

Deltagarna i studien har blivit informerade med ett informationsbrev skickat via mejl där 

deltagarens rätt att vara anonym, att materialet är förvarat på ett lämpligt sätt, att sekretess 

gäller, samt att de närsomhelst har rätt att avbryta sitt deltagande (se bilaga 1). Det kan vara ett 

problem med dubbla roller när man är både forskare och lärare inom den egna verksamheten. 

Å andra sidan kan det även vara en fördel eftersom det ger bättre möjlighet till insyn och 

förståelse för en lärare jämfört med den som enbart är forskare, det kan vara en fördel för att 

kunna verksamheten och att deltagarna redan från början kan känna sig bekväma och avspända 

då de vet forskaren är och vad syftet är med intervjun.  

Problemet kan dock vara att deltagarna kanske förställer sig för att göra ett bra intryck, det kan 

också finnas att risk med att redan ha en nära relation till deltagarna om det vid intervjuerna 

missas subtila eller vaga formuleringar eftersom det kanske redan finns förutfattade meningar 

om vad som ska sägas, eller att intuitionen gör att det som sägs ”kopplas bort” eftersom 

forskaren tror sig redan veta vad deltagaren menar och omedvetet ”fyller i” svaret eller avbryter 

i förtid så deltagaren inte hinner tänka eller prata klart. För att undvika detta måste undersökaren 

ta på sig andra ”glasögon” och vara objektiv som möjligt i sitt arbete. 

 

3 Resultat 
 

I detta kapitel redovisas studiens resultat som utgår ifrån de tre frågeställningarna: lärarnas 

uppfattning kring begreppet digital kompetens, upplevelser och tankar kring det utökade kravet 

på digitalisering i undervisningen, samt synen på stödet från skolledning. Dessa följs av 

underrubriker som kategoriseras utifrån sammanfattning av resultat från respektive 

frågeställning. Därefter följer det som kan anses vara specifikt för varje kategori i form av olika 
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teman i form av fetstil. Dessa teman kan bestå av direkta citat eller begrepp som anses 

sammanfatta stycket. Slutligen följer exempel på citat från respondenterna där de citat som 

anses mest relevanta för studien finns med, men citaten kopplas inte till någon specifik lärare 

för att undvika att bryta anonymitetskravet och markeras därför som Lärare 1, Lärare 2 osv till 

5. Citaten har sorterats ut från hela datamaterialet och inte utifrån svar på en specifik fråga, 

eftersom ett svar kan följas av en följdfråga från intervjuaren, som i sin tur leder till ett svar 

som kan kopplas till någon annan fråga. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning. 

 

3.1 Lärarnas uppfattning kring begreppet digital kompetens  

I detta kapitel redovisas resultatet av deltagarnas uppfattningar kring begreppet digital 

kompetens, men även vad som uppfattas som att inte vara digital kompetens. Vidare följer 

uppfattningar gällande kravet på lärarnas digitala kompetens och digitala verktyg i 

undervisningen. 

 

 Hur uppfattar lärarna begreppet digital kompetens? 

 

Deltagarna anser att denna fråga är ganska stor och bred, därför återfinns flera uppfattningar 

kring begreppet. Samtligas uppfattning är att det centrala med digital kompetens är en form av 

allmänbildning, där det viktigaste är att kunna hantera den teknik som finns idag i samhället, 

samt att vara uppdaterad inom digital teknik. I dagens samhälle är det är ganska omöjligt att 

klara sig utan digital kompetens och samhället bygger på att alla behärskar det digitala, menade 

de. När det gäller lärarnas egen arbetssituation uppfattas det som ett krav idag att lärare 

behärskar någon form av digital kompetens för att kunna undervisa dagens elever, som ofta kan 

vara mer digitala än vad lärarna är. När det gäller lärarnas egen undervisning svarar de att det 

krävs att ha kompetens för att kunna hantera olika digitala verktyg i undervisningen, kunna söka 

information på nätet och vara källkritisk. De menar att det gäller att hela tiden ”ligga steget 

före” eleverna vad gäller digital kompetens, vilket de menar är en omöjlighet, speciellt när det 

gäller elever som är födda på 1990-talet och bokstavligen föddes in i digitaliseringen. 

 

3.1.1. En form av allmänbildning 

En allmän uppfattning bland deltagarna är att digital kompetens innebär att våga och kunna 

använda sig av digitala verktyg i sin undervisning och att känna sig trygg med dem. De uppfattar 

också att begreppet är allmänt känt i dagens samhälle och samtliga har en uppfattning att det är 

svårt att klara sig i samhället utan någon form av grundläggande digital kompetens. Frågan är 

ganska svår att svara på rent konkret, eftersom den är ganska komplex. 

 

 

Att känna trygghet med tekniken 

 
L1: Att man känner sig trygg med olika typer av verktyg. 

L2: Rent allmänt att kunna hantera den teknik som finns idag, att hålla sig uppdaterad. Det 

är en allmänbildning. 
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Kommer det nånting som förenklar för människan så tar man ju till sig det 

L3: I samhället bör man vara duktig på att söka information, samtidigt med det så måste 

man vara källkritisk. 

L4: Framförallt inte rädd att testa på nya saker och nyfiken på att använda andra grejer” 

”Man måste ju hänga med lite grann i livet 

L5: Det går inte att backa utan vi måste hänga med  

L5: Att förstå datorn och olika program för att kunna jobba pedagogiskt och didaktiskt mot 

eleven. 

 

 

Att känna trygghet med en pärm 

 

När det gäller frågan om vad som däremot inte kan anses vara digital kompetens svarar 

deltagarna mer konkret och med direkta svar, samt ger exempel från verksamheten. 
 

L3: …att man fäster sig vid en pärm som man har i sin bokhylla där man haft sitt material 

sedan 15 år… använder samma material, samma stenciler…man vågar inte ta nya grejer 

på grund av olika skäl, oftast beror det på rädsla…. 

L 4: …att man inte har något verktyg att söka information på 

L5: man kan väl säga klassisk undervisning utan de här digitala hjälpmedlen, som att 

använda en lärobok, tavla, over head… 

 

3.1.2 Kravet på lärares digitala kompetens 

Samtliga lärare i studien uppfattar sin egen digitala kompetens som god och ett par anser att 

deras kunskaper ligger över genomsnittet av befolkningen, eftersom de ska behärska den 

digitala tekniken bättre än bra för att kunna förmedla den till sina elever. En lärare anser att ett 

grundläggande krav är att alla lärare kan logga in och använda sig av skolans digitala 

lärplattform, vilket framgår av resultatet att det inte är alla lärare på skolan som har de 

kunskaperna. En av lärarna anser att det är cirka 10 % av lärarna som fortfarande inte använder 

sig av någon form av digital teknik i sin undervisning. Detta måste ändras menar läraren, 

eftersom det nu är fokus i den nya läroplanen på kravet att de digitala kunskaperna ska utökas 

i undervisningen och att digital teknik ska läras ut till eleverna.   

 

En merit med digitala kunskaper 

 

I dagens skola är det lika svårt att klara sig utan digitala kunskaper som det är att vara i samhället 

anser samtliga deltagare. All information från exempelvis skolledningen finns på skolans 

digitala lärplattform, där också all dokumentation om både elever och material finns. Däremot 

menar en lärare att givetvis är ämneskunskaperna viktigast, men att båda ska komplettera 

varandra. En deltagare uttrycker att det blir svårt med samarbetet med kollegorna om inte alla 

har digitala kunskaper och att förlita sig på de andra som kan tekniken är ingen bra situation.  

 

 

L1: Ja, det förutsätter att alla lärare är insatta i tekniken 

L2: Det behöver inte vara jätteavancerade kunskaper, men någon form av digitala 

kunskaper måste alla ha 

L3: Ja inom varje ämne krävs det någon form av digital kompetens 

L4: Det ska vara en merit, men ämneskunskaperna ska komma före 
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L5:”… det blir ju svårt att samarbete med andra, för då får du ju alltid förlita dig till 

andras kunskaper och det är ju inte rätt heller 

 

3.1.3 Digitala verktyg i undervisningen 

Alla lärarna använder sig mer eller mindre dagligen av digitala verktyg i sin undervisning, 

mycket av undervisningen utgår från skolans lärplattform, som samtliga använder. Därifrån 

skickar lärarna både ut och samlar in material och uppgifter från eleverna. Många använder sig 

av filmer från Youtube för att komplettera eller förstärka inlärningen hos eleverna. De digitala 

verktygen används som ett komplement till läroboken. Många unga elever är födda i 

digitaliseringens tid och för dem är det naturligt att använda sig av digitala verktyg i sina studier. 

För läraren gäller det att hänga med så att man kan motsvara elevernas förväntningar på 

undervisningen. Ett par lärare kommer att fokusera mer kring källkritik då de nyss hade en 

studiedag som handlade just kring vikten av att vara källkritisk och lära ut detta till eleverna. 

Fyra av respondenterna svarar att de önskar mer tid för att lära sig kunna använda alla digitala 

verktyg som finns, men att det saknas, för den dagliga undervisningen och all administration 

som lärarna har, tar alltför mycket tid. En av deltagarna menar att hen inte orkar ta till sig allt 

som man egentligen borde vara uppdaterad på.  

 

 

Skolans lärplattform är grunden 

 

Ett begrepp som återkommer hos samtliga är skolans digitala lärplattform, som alla använder 

sig av och som är central i undervisningen. Den fungerar både som skolans anslagstavla och 

forum för lärare och elever att använda i undervisning för att lägga ut och lämna in uppgifter. 

 
L1: Använder lärplattformen mycket, jag visar mycket filmer, och mediapoolen, jag jobbar 

ju mycket med dom här lärsekvenserna …. 

L2: Via vår lärplattform lägger jag in mycket material, som redovisningar, filmer, power 

points, det är väl den stora biten vad gäller digitala verktyg för min undervisning 

L3: Bra för eleven att jobba manuellt och sedan digitalt, först handen sedan tekniken som 

länkas samman till ett svar 

L4: Jag har alla läroböcker inspelade och sen är det alla dokument i form av prov och 

uppgifter, det är smidigt att bara ändra i datorn 

L5: Skolans digitala lärplattform, den använder jag lika mycket i mina lektionsbaserade 

kurser som i mina närdistanskurser fast i lite olika syften 

L5:…man kan säga att jag flippar klassrummet via skolans lärplattform, jag kan ju spela 

in för dom som inte var med, så har jag ett moment som dom har svårt för i min bedömning, 

jag märkte att dom kanske inte hängde med, då kan det vara bra för dom att repetera 

 

3.1.4 Sammanfattning 

Resultatet från frågan kring hur lärarna uppfattar begreppet digital kompetens visar varierande 

uppfattningar. Samtliga är dock överens om att digital kompetens är en form av allmänbildning. 

En av lärarna menar att kompetensen sitter i att känna trygghet med de digitala verktygen, en 

av deltagarna menar att de kollegor som är osäkra med digitalisering, istället upplever trygghet 

med en pärm i bokhyllan som de kan förlita sig på. Vidare anser en lärare att det ska vara en 
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merit med digital kompetens, men att ämneskunskapen kommer först. Att hela tiden hålla sig 

uppdaterad med digitaliseringens nyheter kräver också tid och kraft.  

 

3.2 Känslor och tankar inför kravet på utökade digitala kunskaper 

När det gäller vilka tankar och känslor deltagarna har kring kravet på utökad digitalisering 

uttrycker samtliga att de är positiva till digitaliseringen, de skapar en variation i undervisningen 

samt att det blir mer stimulerande både för läraren och eleven. Däremot anser de att det finns 

många faktorer som spelar roll för att det ska bli en lyckad digitalisering. Det främsta och mest 

grundläggande som kommer fram i intervjuerna är att de önskar få mer tid till fortbildning och 

kollegialt lärande.  

 Vilka tankar och känslor har lärarna inför kravet på utökade digitala kunskaper? 

En förhoppning med valet av erfarna lärare är att få fram om den successiva utökningen av 

digitala hjälpmedel i skolan har förbättrat och förändrat undervisningen mycket, och i så fall 

om det har blivit en tidsvinst i form av mindre arbetsbörda eller om det har blivit tvärtom. 

Resultatet visar olika uppfattningar. Samtliga deltagare i studien är positiva till användning av 

digitala verktyg i undervisningen, däremot är ett par av lärarna kritiska mot att arbetsbördan 

ökat men som någon av dem uttryckte: det är bara att försöka hänga med, men samtliga har 

uppfattningen att det i förlängningen ska ge en tidsvinst, samt att det skapar nya och andra 

möjligheteter till en annan slags undervisning än tidigare. 

 

3.2.1 Nya möjligheter att skapa en annan slags undervisning 

Resultatet visar att samtliga lärare menar att ämnet som sådant har inte förändrats, däremot har 

sättet att lära hur ämnet lärs ut ändrats. Det gäller att vara mer noggrann när en uppgift ska 

skrivas ner, för att undvika alltför många missuppfattningar, exempelvis för de elever som 

studerar via distans. Det finns en stor variation av olika undervisningsmetoder idag på grund av 

digital teknik som inte fanns tidigare, menar en av deltagarna och det finns många sätt att 

komma fram till ett svar med hjälp av den digitala tekniken. Samtidigt kräver det att läraren 

hela tiden har kunskapsmålen framför sig, för en del digitala läromedel går inte att helt förlita 

sig på eftersom de inte utgår helt från styrdokumenten, även om läromedlen har blivit bättre på 

senare år.  

Digitaliseringen är ett lyft 

L1: … innehållsmässigt har den inte förändrats så mycket, men uppgifternas upplägg har 

ju förändrats mycket… man måste vara tydligare och noggrannare när man skriver en 

uppgift digitalt… det är lätt för missuppfattningar annars 

L2: idag finns flera möjligheter att komma fram till svaret på en uppgift, vilket inte fanns 

förr 

L3: jag tycker det är ett lyft, rent undervisningsmässigt 

L4:  det har hänt massor om man jämför med 80-talet… läromedelsförfattarna har blivit 

bättre och bättre på digitala läromedel 

L4: … tittar man på det här att man kan ändra i dokument så är det ju en besparing… jag 

ser bara fördelar med digitaliseringen… 
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3.2.2 Motstånd mot utökad användning av digital teknik 

Samtliga lärare uppfattar att det finns ett motstånd att använda sig av digital teknik hos en del 

kollegor, en av deltagarna uppskattade det till att det är cirka 10 % som inte gärna vill använda 

det i sin undervisning och att det handlar om några av de äldre lärarna. Ett par av lärarna menar 

att kollegornas motstånd egentligen inte är mot själva tekniken, utan motståndet är att lämna 

det trygga invanda i undervisningen, mot att göra något som känns osäkert där de inte känner 

trygghet. Att inte vara trygg i tekniken som ska användas skapar en osäkerhet, anser en av 

lärarna. Här framkommer det återigen att det är tiden som fattas, att ge sig tid till att hjälpa och 

lära de kollegor som behöver stöd när de efterfrågar detta. För att kunna fungera i ett arbetslag 

och i ett kollegialt lärande och dela med sig av digitalt stöd på arbetsplatsen är det idag ett måste 

att ha digitala kunskaper. Ett par av lärarna tycker också att allt krav på utökad digitalisering 

kan vara tröttande, att hela tiden känna att de måste vara uppdaterade och att själva hitta bra 

digitalt material i det enorma flödet som finns på nätet idag. 

 

En generationsfråga 

Resultatet visar alltså att deltagarna upplever det jobbigt med de kollegor som inte vill ta till sig 

den digitala tekniken fullt ut. Det blir att de går in och hjälper dem, som tar utav deras egen 

arbetstid. Kollegorna har inte den naturliga trygghet som krävs för användandet av digital 

teknik, menar en av deltagarna i studien. Det upplevs också vara känsligt att gå in till någon 

och säga att den måste uppdatera sig, att rätta någon som upplevs göra ”fel”, kan göra att det 

blir ett ännu större motstånd mot digital teknik. 

 

L1: Det är som sagt väldigt många av äldre VUX-lärare som hos oss i alla fall, dom saknar 

den naturliga tryggheten när det gäller digitala läromedel, dom måste få hjälp där.  

L1: … för sitter jag bara och pysslar med mitt och inte vill dela med mig kan jag lika gärna 

stanna hemma tror jag. Då passar man inte riktigt in. Den tiden är förbi när läraren sitter 

ensam och jobbar för sig själv 

L2: Om man inte alls är intresserad av det här, då kan det bli problem kan man säga. Det 

finns lärare här på skolan lärare som helst vill slippa lära sig. Det är jobbigt 

L3: Det är en generationsfråga, hänger vi inte med i skolan så hänger vi inte med i 

samhället 

L3: Det är lite jobbigt, för går man in och rättar människor så får man ett ännu större 

motstånd. Jag anser att det kollegiala ska ligga på rektorsnivå, för att gå in till som enskild 

lärare och säga att du är inte tillräckligt digitaliserad kan ju skapa fel signaler. Det är 

jättekänsligt 

L1: … så det är viktigt att man har personer som är kunniga och som är villiga att dela 

med sig 

L4: Det finns dock äldre lärare i arbetslaget som inte vill lära sig digital teknik…” 

L5: Ja det kan man ju ha, samtidigt är det ju idag så att chefer och politiker förväntar sig 

att vi ska ha 100 % fart tills vi går in pension 

 

3.2.3 Fortbildning i digital kompetens 

Resultatet visar att samtliga lärare i studien anser att det finns behov inom skolan att satsa på 

utbildning för personalen för att kunna möta Skolverkets krav på att alla elever utvecklar en 

adekvat digital kompetens. På skolan har det inte getts någon gemensam organiserad 
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fortbildning under många år och lärarna efterfrågar detta. Den senaste organiserade 

utbildningen var för cirka tio år sedan då samtliga lärare fick gå en grundläggande kurs i 

digitalisering som Skolverket anordnade, vilken kallades PIM, vilket är en akronym för Praktisk 

IT- och mediekompetens.  

Denna utbildning uppskattades mycket av lärarna då den var indelad i olika steg med ökade 

svårighetsgrader med tester efter varje utfört moment. Om inte lärarna klarade testet, fick de gå 

tillbaka och göra om och göra rätt för att kunna gå vidare. Ett par av lärarna har under åren gått 

några enstaka kurser, kurser som de själva har letat upp och frågat sin rektor om de fått gå på. 

Ett par av lärarna studerar kurser på sin fritid för att förkovra sig, kurserna letar de själva upp 

på nätet. Två av lärarna anser att de varken har, eller får den tid de behöver för att hinna med 

att uppdatera sig. En av lärarna förkovrar sig på sin fritid av eget intresse.   

 

Enorma möjligheter – total brist på tid 

 

En faktor som hela tiden framträder i intervjuerna bland samtliga deltagare är bristen på tid. Det 

som deltagarna önskar mest är tid till fortbildning, tid till att sätta sig in i vad kravet från 

Skolverket innebär, samt tid för att implementera detta i sin undervisning.  

 

 
L1: Jag ser enorma möjligheter, men jag ser total brist på tid 

L1: Jag är självlärd, och sen frågar jag dataläraren 

L3: När jag gick min lärarutbildning för många år sedan fick vi utbildning i olika digitala 

verktyg, men de kommer vi ju inte intill här på skolan. Det kan jag väl tycka att det kan va 

nästa steg 

L4: Skolan är ganska dålig på att ha en plan för fortbildning gällande digital kompetens. 

Vi hade ju PIM en gång i tiden men det var för nästan 10 år sedan 

L5: Jag tycker jag får det jag behöver. Jag har inte fått nej någon gång  

 

 

Behov av grundläggande fortbildning 

 

I svaren visar det sig att lärarna har alla olika digitala kunskaper. En del mer och en del mindre. 

Det gör att ingen står på samma nivå och det kan uppstå problem när någon mer duktig lärare 

får ta av sin egen tid för att uppdatera någon kollega. Därför upplever samtliga lärare i studien 

att de finns behov av en grundläggande fortbildning av personalen inför Skolverkets utökade 

krav på digitalisering. 

 
L2: Ja det tror jag. Vi hade ju PIM, det gjorde ju att alla kom med. Vi kanske skulle ha nåt 

liknande nu… det gäller ju att ha bredden på personalen… 

L1: Självklart! Det finns dom på skolan som inte ens kan använda Fronter (nuvarande 

lärplattform, min anmärkning), för dom anser att det inte behövs… då har man ju inte varit 

digitaliserad, utan det digitaliserade ska ju vara att den förs och finns filmer, förklaringar, 

uppgifter… eleven ska ju i stort sett kunna lösa uppgiften genom att jobba med datorn” 

L3: JA! 

L4: Ja det är viktigt att satsa… många av äldre VUX-lärare… dom saknar den naturliga 

tryggheten när det gäller digitala läromedel, dom måste få hjälp där 
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3.2.4 Användning av sociala medier i undervisningen 

Sociala medier är inte lika vanligt för deltagarna att använda i undervisningen, endast en lärare 

använder sig av det, men där är syftet mestadels att bibehålla kontakt med elever som tidigare 

gått utbildningen, där det handlar om en facebookgrupp för alla som tidigare har gått det 

program som läraren är ansvarig för. Genom gruppen kan deltagarna hålla sig informerade om 

utbildningen och även marknadsföra utbildningen och alla hjälps åt med kontakter och lediga 

jobb inom området. Dessa kontakter anser läraren vara mycket bättre än att gå via 

arbetsförmedlingen för arbetsgivarna känner till utbildningen och vet vad eleverna kan. En 

annan lärare använde sig också av en facebookgrupp tidigare, men la ner det på grund av att 

den utvecklades till en vänskapssajt i stället för vad det var avsett för, nämligen att diskutera 

uppgifter inom ämnet med varandra. Övriga lärare har en mer försiktig attityd till sociala 

medier, de menar att det är mer privat och inte hör hemma i undervisningen, då det inte går att 

dölja allting i t.ex. en blogg och de blir publika. Sen kan det vara elever som inte vill ha något 

konto eller synas offentligt på grund av olika skäl, då ska de inte behöva känna sig tvingade till 

det menar en av lärarna.  

 

Sociala medier hör ihop med privatlivet 

Sociala medier kan upplevas obekvämt att använda på grund av olika anledningar. Ett kan vara 

att det handlar om en vuxenutbildning, med vuxna elever där en del inte vill synas offentligt, 

en annan kan vara att det finns en fördom mot sociala medier och speciellt att använda sig av 

bloggar i undervisningen, som blir publika. Många värnar om sin egen integritet. Någon av 

deltagarna började med en facebooksida för eleverna, men det ”spårande ur” och blev mer en 

vänskapssajt, vilket inte var syftet med sidan. 

L1: Nej. Jag känner att jag inte orkar med det 

L2: Faktiskt inte. Varför gör jag inte det? Det vet jag inte. … sociala medier förknippar 

jag med privata grejer, på en blogg kan du dölja vissa saker, men vissa kan du inte dölja 

och de blir publika… om jag öppnar en blogg via facebook så är det kanske mer eller 

mindre så att dom kanske uppfattar att dom måste ha ett facebook konto, det vill jag inte  

L3: Jag gjorde det ett tag… men till sist blev det en sån här vänskapssajt, … det tog så 

mycket tid att läsa nonsensprat med elever emellan om de skull gå o ta en fika osv… 

L4: Ett Facebook konto är bra för att jag ska ha kontakt med tidigare elever som studerat 

på programmet, vart de har tagit vägen… återkoppling från elever… bra för spridning av 

information… jag ger ofta kommentarer och tips till andra lärare via facebook sidan 

 

 

3.2.5 Kollegialt lärande med hjälp av digital teknik 

De flesta av lärarna använder sig inte av digitalt kollegialt lärande i någon större omfattning, 

men två av dem utbytte lektions- och läromedelstips utanför den egna verksamheten. Däremot 

är ett par av lärarna med på olika nätverksträffar med kollegor från olika kommuner i Skaraborg 

som undervisar inom samma ämne. Dessa träffar sker dock fysiskt på plats på någon av de 

kommunala skolor som är med i nätverket, syftet med träffarna är att utbyta erfarenheter och 

ge tips och råd till varandra, men det sker alltså inte digitalt utan genom fysiska möten. När det 

gäller en av lärarna som använder sig av facebook som utbyte med andra kollegor inom samma 

ämne, anser läraren att en sådan grupp bör vara liten där det inte är alltför många deltagare för 
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att skapa en mer familjär och personlig stämning där deltagarna kan vara mer ”öppna” och våga 

diskutera olika saker, där de också kan känna sig trygga, sådant som inte sker och upplevs när 

det bildas grupper i större sammanhang. Två av deltagarna uttrycker att de inte hade tänkt på 

möjligheten att använda sig av digital teknik för att utbyta kollegialt lärande med andra lärare 

utanför den egna verksamheten, men de var tacksamma för att de blev påminda om möjligheten.  

 

Det ska jag bli bättre på 

Ett par av deltagarna uttryckte att de bara inte tänkt på att använda sig av bloggar för kollegialt 

lärande. Det är en annan sak än att använda sig av en blogg för eleverna i undervisningen. 

Däremot känner de sig inte komfortabla med att använda sig av en offentlig blogg, utan den ska 

vara kopplad till lärare inom samma ämne som de själva, det känns tryggare anser de.  

L1: Jag använder alldeles för lite 

L2: ”Vi har ju nätverk Skaraborg med nätverksträffar för lärare inom samma ämne”… det 

är lite dåligt med nätverk och dåligt med fortbildning överlag… 

L3: Nationellt mest, jag är med i två grupper. Det är två facebook grupper faktiskt, som 

jag kopplat till mitt privata konto… Sen har vi nätverksträffar med andra kommuner här 

runtomkring. 

L4: Nej, jag kan få på mejl, men nej jag gör det inte… men det kanske jag ska ändra på … 

bra att du påminde mig… vi har inget digitalt nätverk med andra lärare inom vårt område 

L5: … vi har en lärarsida på facebook för de som jobbar inom samma program där vi 

utbyter erfarenheter… vi delar med oss… där lägger alla lärare in uppgifter och vi ställer 

frågor till varandra… jag ger ofta kommentarer och tips till andra lärare via facebook 

sidan 

 

 

3.2.6 Ny digital teknik skapar stress och otrygghet 

Något som framkom i resultatet är att alla deltagarna hade uppfattningar om att det finns 

negativa aspekter av digital teknik, som bland annat skapar stress och otrygghet både bland 

lärare men även bland elever, i detta fall äldre elever. När kravet ökar på att lärare ska bli mer 

och mer digitaliserade, men ändå fortsätta undervisa i samma omfattning som tidigare, uppstår 

en diskrepans; nämligen den mellan tid och undervisning.  

Många av lärarna menar att de ständigt lider av tidsbrist i sitt arbete, men det har blivit ännu 

värre på grund av de nya kraven från Skolverket om införandet av utökad digitalisering i 

undervisningen. Flera av dem försöker uppdatera sig med ny teknik på sin fritid, men det finns 

inte alltid orken till detta. En lärare känner sig utmattad med allt informationsflöde som kommer 

dagligen. Det tar kraft att sortera i flödet och ta bort det som är onödigt, men inte missa det som 

är viktigt.  

 

Alla måste hänga med i utvecklingen 

L1: Ibland strular tekniken… då är det viktigt att fortlöpande utbilda personalen… ibland 

är det vi, och inte tekniken, som det är fel på… det kanske bara är att trycka på några 

knappar… men det måste man ju få lära sig då 
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L2: … vi lärare har ju tvingats in i det och även om vi ibland kan tycka det är lite tröttsamt, 

så måste vi ju det… det går inte att backa utan vi måste hänga med 

L2: … som jag kan tycka att det är en arbetsmiljöfråga också, att sitta mycket framåtlutad 

vid datorn och händer som inte är skapta för en liten mobil… man får se om sitt hus lite 

själv också för att klara den digitala världen… 

L4: … det finns så mycket på nätet, det är svårt att sortera ibland 

L5: Vi måste hänga med i skolan, för gör vi inte det så hänger vi inte med i samhället 

L5: Det kommer att kräva att vi gör om i våra lektionssalar, de är gjorda för tidigare teknik. 

Det saknas ett tänk för de här sakerna… något måste göras, det är en nödvändighet 

 

 

3.2.7 Det outtalade 

Efter många genomlyssningar av datamaterialet går det även att utläsa ”det outtalade”, det vill 

säga det som främst hörs genom de deltagande lärarnas tonfall, vilket leder till att det även går 

att läsa mellan raderna när bland annat bristen på tid tas upp, men även strulande teknik och 

synen på skolledningens ansvar. Deltagaren säger något, men detta överensstämmer inte med 

tonfallet, som innehåller spår av uppgivenhet, trötthet, frustration och oro. 

 

Digitala kunskaper skapas inte per automatik 

L2: Det kan ju bli jättetrassligt och jobbigt om man inte har bra teknik, så man är ju väldigt 

beroende av att man har fungerande teknik på skolan… 

L5: Jag tror att skolledningen uppfattar det som vi redan är digitaliserade, så egentligen 

handlar det om att överföra vårt befintliga material från den gamla till den nya 

lärplattformen. Då anser de att vi har digitaliserat oss.  

L5: Höjer man ribban på de digitala kunskaperna genom att införa en ny lärplattform? Det 

är väl bara byte av ett digitalt verktyg? 

L5: I sommar när vi ska digitalisera oss en nivå, så flyttar vi samtidigt. Det innebär ju att 

det saknas tid även här… 

L1: Skolan är ganska dålig på att ha en plan för fortbildning gällande digital kompetens 

L1: fortbildning verkar inte vara så högprioriterat idag på skolan 

L5: En ny lärplattform skapar inte per automatik utökade digitala kunskaper 

 

 

3.2.8 Sammanfattning 

Samtliga lärare i studien anser att användning av digitala verktyg i undervisningen skapar 

variation, det blir en ny slags undervisning jämfört med lärobok i pappersform och papper och 

penna. Lärarna varierande digitala kunskaper skapar en osäkerhet, därför efterfrågar lärarna i 

denna studie en gemensam fortbildning så att alla hamnar på en gemensam plattform. Flera av 

lärarna upplever en osäkerhet med att använda bloggar offentligt, att det är för publikt och hör 

hemma i privatlivet. Digitaliseringens utökande användning har många positiva fördelar men 

orsakar även stress och otrygghet på grund av utökat krav på att försöka ligga steget före i 

undervisningen, samt att en ny lärplattform ska införas. Det outtalade visar sig i form av lärarnas 

tonfall i form av frustration, trötthet och oro, där det de säger inte överensstämmer med deras 

tonfall. 
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3.3 Upplevelsen av stöd från skolledning med digitalisering  

I kapitlet redovisas lärarnas upplevelser av stödet från skolledningen när det gäller det 

utökade kravet på digitalisering i undervisningen.  

 

 Hur upplever lärarna stöd från skolledning i arbetet med digitalisering? 

Två av lärarna upplever att de får stöd från skolledningen i sitt arbete med digitalisering, i form 

av att de får bifall när de ber om fortbildning för egen del. Tre anser däremot inte att de får det 

stödet, de inte får någon fortbildning samt att det pratas mycket om utökad digitalisering, 

”mycket prat men lite verkstad”, det händer alltså ingenting efter pratet. Samtliga tycker att det 

är dåligt stöd från organisationen i form av den nuvarande lärplattformen, men de kommer att 

bytas ut om ett par månader till en mycket mer kompatibel plattform, eftersom mycket av den 

digitala undervisningen i distanskurser ibland inte fungerar på grund av att den digitala 

utrustningen som eleven har hemma inte är kompatibel med skolans lärplattform och att alla 

elever inte har tillgång till program som Word och Excel, som läraren bifogar som filer och 

därmed kan inte eleverna öppna de bifogade dokumenten. Detta innebär att läraren i detta fall 

måste göra dubbla moment, skriva in uppgiften via lärplattformen, men även skriva ut den i 

pappersform, som eleven får komma till skolan och hämta hos läraren eller på skolans 

expedition. Den kommer alla anställda att få utbildning inom när den ska implementeras.  

En uppfattning hos lärarna är att skolledningen tror att alla lärare har digital kompetens, men så 

är alltså inte fallet. Ett par respondenter tror att ca 10 % av lärarna inte använder sig av digitala 

verktyg i sin undervisning, men att rektorerna inte är medvetna om detta. I många fall är det 

inte att dessa kollegor är rädda för ny digital teknik, däremot tror de att många är rädda för att 

visa sin okunskap och därför blir det ett motstånd mot att vilja lära sig ny teknik. Därför borde 

skolledningen anordna en slags ”grundkurs” för de som har behov av det, så att alla kan komma 

med på ”digitaliseringståget”, och därefter anordna en gemensam fortbildning för samtliga 

lärare. Denna rädsla inför ny digital teknik finns även hos eleverna menar ett par av lärarna, 

mestadels gäller det äldre elever som kanske arbetat inom något yrke som inte krävt några 

digitala kunskaper tidigare. 

 

3.3.1 Det ska finnas digital kompetens inom skolledningen  

Av svaren framkommer att det pratas mycket om digitalisering från skolledningens sida, men 

sen händer inget mer. Det hjälper inte att skaffa nya datorer till personalen om inte kunskapen 

är uppdaterad, menar en av deltagarna. Rektor bör vara en förebild och en frontfigur i det 

digitala arbetet.  

 

Rektor som förebild 

L1: Ja det tycker jag. … han lyssnar och är det något så lyssnar han på mig och litar på 

mig 
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L2: Ja det tror jag… men det ska finnas kompetens inom skolledningen också… det är lätt 

att dra igång saker som man sen inte följer upp… sen är det nåt nytt som är på gång… då 

tappar jag lusten 

L3: Dom är väldigt positivt inställda och jag har alltid fått all hjälp 

 

 

3.3.2 Synen på rektors arbete att driva utvecklingen framåt  

Det finns motsägelsefulla uppfattningar när det gäller lärarnas syn på hur de ser på rektors 

arbete med att driva utvecklingen framåt när det gäller digitalisering. Ett par av dem är ganska 

negativa, en av lärarna menar att det finns en strategi på skolan att det ska finnas en lärplattform 

och att det ska finnas datarack som är möjliga att boka inför sina lektioner, men menar att det 

ändå är mycket upp till den enskilde läraren. De hade en länsstudiedag som handlade om hur 

framtiden kommer att se ut när det gäller digitaliseringen i samhället och i skolan, men det var 

ingenting om hur de ska jobba konkret med digitalisering.  Tre av lärarna anser att rektor är väl 

medveten om den digitala utvecklingen och är lyhörd för lärarnas signaler om vad de behöver 

för att utvecklas för att bli bättre på digitalisering, men då gäller det att läraren personligen 

kommer till rektor och ber om detta. 

Det förekommer spridda uppfattningar kring synen på hur rektor driver utvecklingen framåt.  

Det räcker inte som en av deltagarna uttrycker, att köpa in nya fräscha datorer och inte 

kunskapen att hantera dem finns, eller att införandet av en ny lärplattform per automatik ger 

utökade digitala kunskaper. Upplevelsen att mycket ansvar läggs på den enskilde läraren att 

vidareutveckla sig själv finns hos ett par av deltagarna. 

 

Digital teknik kräver kompetens 

L5: … egentligen tycker jag inte att det drivs något från skolledningen så det är väl bara 

att de ser till att vi har fräscha datorer så vi klarar av omställningen till hösten 

L4: hm, där tror jag det finns utvecklingspotential… nej inte mer än att den startar 

möjligheter att använda datorer i undervisningen… det är mycket upp till den enskilde 

läraren 

L1:  Jag har en chef som är framåt och intresserad… han lyssnar och är det något så 

lyssnar han på mig och litar på mig 

L3: … han är väldigt lyhörd om vi behöver nånting, han är väldigt medveten om att det 

behövs fortbildning, nu blir det många tillfällen med fortbildning för dom som ska jobba 

med den nya lärplattformen… 

 

 

3.3.3 Sammanfattning 

Resultatet av denna frågeställning visar att det finns olika uppfattningar hos de deltagande 

lärarna över hur de upplever stödet från skolledningen när det gäller digitalisering. Ett par av 

deltagarna upplever att de får stöd av rektor som de anser vara lyhörd för deras önskemål vad 

gäller fortbildning eller inköp av digitala läromedel. De andra anser att det är mycket upp till 

den enskilde läraren att se till att ha den digitala kompetensen som krävs. Att köpa in ny teknik 

hjälper inte om inte tekniken kan användas fullt ut på grund av för låg digital kompetens hos 

användarna, menar en av deltagarna.  
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3.3.4 Avslutande reflektion  

Sammanfattningsvis visar resultaten att det finns både positiva och negativa uppfattningar hos 

deltagarna kring kravet på den utökade digitaliseringen inom skolan. Positivt är att alla är 

nyfikna och anser att den digitala tekniken gör undervisningen både roligare, mer varierande 

och motiverande både för läraren och eleverna. De negativa aspekterna är att arbetsbördan ökat 

ytterligare på lärarna, som redan tidigare har en ansträngd situation. Förutom att göra det lärare 

är avsedda att göra, det vill säga att undervisa, har andra arbetsuppgifter ökat, exempelvis har 

en ökning skett av administrativa uppgifter.  

Men det som ökar mest och som lärarna anser skapar tidsbrist, är kravet på ökade digitala 

kunskaper. En del lärare uttryckte att ibland infinner sig en slags ”mättnad”, att det inte går att 

komma med nytt hela tiden, utan nya kunskaper måste få tid att ”landa” hos den enskilde 

läraren. En annan aspekt är att skolledningen vill mycket när det gäller införandet av ny digital 

teknik, men, som en av lärarna uttrycker sig, ”mycket prat men lite verkstad”, det som det talas 

om verkställs inte, detta skapar osäkerhet och trötthet bland lärarna. 

 

 

4 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras först vald metod, vilka för- och nackdelar har metoden för den valda 

studien. Därefter kommer resultatdiskussion som grundas utifrån de tre frågeställningarna 

gällande lärarnas uppfattning av begreppet digital kompetens, känslor och tankar inför kravet 

på utökade digitala kunskaper samt upplevelser av stödet från skolledningen. Resultatet utifrån 

dessa tre frågeställningar bildar kategorier, vilka utkristalliseras efter många genomlyssnar av 

materialet. Kategorierna diskuteras vidare i form av olika teman som struktureras till olika 

underrubriker i form av fetstil. Dessa följs av en slutsats av hela resultatdiskussionen. Kapitlet 

avslutas med förslag till vidare forskning. 

 

4.1 Metoddiskussion 

I denna studie har det empiriska materialet samlats in utifrån fem intervjuer av deltagare alla 

som är lärare i en skola inom vuxenutbildning. När det gäller kvalitativa studiers giltighet, vilket 

innebär att andra forskare ska kunna nå samma resultat om de gör samma undersökning, är 

denna studie ingen garanti för detta. En annan forskare kan få helt andra svar även om samma 

intervjufrågor används. Detta på grund av att det är ett relativt litet urval av deltagare, fem 

stycken, alla med olika ämneskunskaper, samt att studien begränsades till en och samma skola. 

En annan studie gjord inom en annan skolform med andra lärarkompetenser, kanske hade gett 

ett helt annat resultat, eller om inte förförståelsen funnits hos forskaren.  

Eftersom metoden är en form av kvalitativ studie går det inte heller att generalisera för lärare 

inom all vuxenutbildning, men det var inte heller syftet. Syftet var att få fram lärares upplevelser 

och uppfattningar kring det utökade kravet på digitalisering i undervisningen inom 

vuxenutbildning, vad det innebär i form av känslor och tankar, samt synen på skolledningens 

roll på fortbildning och då passar en kvalitativ studie.  
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Forskarens förförståelse påverkar också studiens resultat, även om detta ska försöka att i 

möjligaste mån undvikas. I denna studie fanns en förförståelse för det studerade, samt en 

kännedom om deltagarna. Den egna förförståelsen upplevdes som både positivt och negativt. 

Positivt eftersom inga frågor behövde ställas angående organisationens policy, funktion och 

styrning. Inte heller behövdes förtydligande gällande de olika arbetslagen och vilken lärare som 

tillhörde vilket och undervisade i vilket ämne. Negativt med tanke på förförståelsen går inte att 

undvika, den fanns där och omedvetet kan vissa nyanser i deltagarnas tonfall ha missats 

eftersom igenkänningsfaktorerna är många, samt att vissa följdfrågor kanske inte ställdes på 

grund av att det inte fanns någon okunskap kring den specifika frågan, att svaret från deltagaren 

redan var omedvetet förutsägbart hos forskaren.  

Den metod som valdes var en fenomenografisk metod och där är det en fördel att ha 

förförståelse för det studerade, då forskaren kan närma sig det studerade på ett enklare sätt. Att 

välja en fenomenografisk metod för denna studie har visat sig vara ett bra val, eftersom 

processen med att kunna hitta mönster i materialet till slut lyckades utifrån många 

genomlyssningar. De citat som hörde ihop till de olika underrubrikerna synliggjordes genom 

färgmarkeringar, detta på grund av att de plockades från olika delar av intervjuerna. I slutskedet 

av processen klipptes citat som färgmässigt hörde ihop och lades ut i form av lappar på golvet 

som flyttades fram och tillbaks i olika högar, vilket till slut ledde fram till att det gick att se ett 

mönster som sedan utkristalliserades till några få kategorier som blev till huvudkategorier som 

i sin tur tematiserades i form av underrubriker. Processen var mycket tidskrävande och det 

krävdes att ta på sig olika slags ”glasögon” för att kunna hitta mönster.  

Valet av metod motiveras också av studiens syfte, att få fram uppfattningar och upplevelser 

från lärare gällande kravet från Skolverket på utökad digitalisering inom skolan. De 

undersökningsmetoder som används inom fenomenografin är främst intervjuer, ibland i 

kombination med observationer. I denna studie valdes som tidigare nämnts, intervjuer som 

spelades in via datorns inspelningsfunktion, för att sedan transkriberas. Valet av metod känns 

därför som ett bra val, eftersom materialet kunde gås igenom flera gånger och intervjuerna 

gjorde att intervjuaren och deltagaren fick fysisk direktkontakt och de gav en bra verklighetsbild 

av sin egen situation och hur de såg på verksamheten, där oklarheter och missförstånd kring 

frågorna kunde förklaras direkt. Intervjuerna genomfördes enskilt, med en lärare per tillfälle, 

under en tidsperiod av cirka tre veckor och under tiden som gick blev intervjuerna mer 

avslappnade från forskarens sida och mer följdfrågor ställdes. För att få ett fördjupat resultat 

kunde följdfrågorna gått ner mer på djupet kring lärarnas känslor, men tidsaspekten gjorde att 

det inte gick att hantera om det blivit ett alltför stort datamaterial.  

Studien är genomförd av en enda person och för att få en större tillförlitlighet och mer nyanserad 

bild av materialet hade det varit bra om två personer hade samverkat i processen. Det skapar 

diskussioner vid jämförelser av datamaterialet och synen på formuleringen av både kategorier 

och teman. Dessutom är det oftast mer kreativt att vara två som samarbetar kring en studie, man 

ser materialet med olika ögon och får olika infallsvinklar av studien och sist men inte minst, det 

sparar tid. Det fanns heller ingen möjlighet att be någon annan person kontrollera förfarandet i 

analysen, vilket hade varit bra eftersom det är lätt att bli ”blind” på sitt eget material. För 

framtida liknande studier är det att rekommendera att vara två personer som utför studien.  

För att skapa ökad giltighet kunde en kvantitativ studie i form av enkätfrågor använts, det hade 

då kunnat bli ett mycket större urval och med mer frågor. Frågorna hade fått ändra karaktär, 
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inga följdfrågor kunde ställas och inget ”djup” hade kunnat hittas. Då hade det blivit mer siffror 

och statistik, som visserligen kunde gått att generalisera, men det var inte det som var syftet 

med studien. Syftet var att försöka få fram uppfattningar, känslor och tankar, kring hur 

deltagarna såg på digitaliseringen, dessutom lyckades det outsagda komma fram, vilket 

lyckades tack vare användning av fenomenografisk metod.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att få fram uppfattningar och tankar från lärare inom 

vuxenutbildningen, dels kring begreppet digital kompetens, dels kring det utökade kravet på 

digitalisering i skolan, samt deras upplevelser av skolledningens stöd i digitaliseringen. Den 

kvalitativa studien i form av en fenomenografisk metod med semistrukturerade intervjuer, ger 

en bra kännedom om lärarnas upplevelser kring dessa fenomen där svaren på frågeställningarna 

sammanställs utifrån det insamlade datamaterialet. Känslor och tankar framkommer hos lärarna 

både genom det sagda i intervjuerna, men även genom det outtalade och som utkristalliserats 

efter många och långa genomlyssnar av materialet. Med det outtalade menas det som hörs i 

tonfall, detta diskuteras vidare under rubriken 4.2.4 Känslor och tankar – det outtalade.  

De mest centrala begreppen som visar sig i resultatet från datamaterialet bildar huvudkategorier 

och dessa är: tid, digital undervisning, kollegialt lärande, känslor, samt fortbildning. De 

representerar kategoriseringar över de kopplingar som också anses vara mest betydelsefulla i 

relation till studiens syfte. Dessa fem begrepp återfinns sammanvävda i hela datamaterialet, och 

har efter mycket sorterande kunnat underordnas relativt väl utifrån respektive frågeställning, 

som ligger till grund för diskussionen i detta kapitel. Vidare tematiseras kategorierna i form av 

underrubriker, i form av begrepp eller utdrag från de citat som återfinns i sammanställningen 

av resultaten i kapitel 3, vilka anses kan vara representativa för studiens resultat. Slutligen ges 

förslag till vidare forskning inom området.  

 

4.2.1 Ett steg fram två tillbaks - digital kompetens kräver tid 

Det som genomsyrar hela resultatet är att utökad digital kompetens kräver tid. Där framträder 

en motsägelse vad gäller tidsaspekten och som tidigare diskuteras i kapitlet 1.4 Tidigare 

forskning, där både Tallvids ”Falkenbergsprojektet”(2015) och Grönlunds ”UnosUno” (2014), 

visar samma resultat, nämligen att den utökade digitaliseringen skapar både tidsbrist kontra 

sparar tid. Med det menas att å ena sidan finns lärarnas upplevelse av att kravet på den utökade 

digitaliseringen skapar tidsbrist både vad gäller att uppdatera sin undervisning, men även med 

kravet på att utbilda eleverna i digitala kunskaper. Å andra sidan är tanken att den utökade 

digitaliseringen ska spara tid genom att nya digitala verktyg gör att undervisningen blir mer 

motiverande och varierande både för lärare och elever, vilket skapar ett mervärde för denna 

skola genom att det kan leda till en ökad genomströmning av elever inom vuxenutbildningen. 

Eftersom tidsaspekten framträder så tydligt i datamaterialet så infinner sig frågan om 

digitaliseringen i skolan enbart är av godo? Frågan måste ändå få ett jakande svar. Lärarnas 

upplevelser är övervägande positiva. Tekniken underlättar och undervisningen blir roligare och 

mer individualiserad för varje elevs behov och det går att variera mycket mer än tidigare, 
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dokument och prov kan återanvändas med enkla uppdateringar och det går snabbt och lätt att 

kontakta elever via sms eller mejl. Ändå återfinns upplevelsen hos lärarna att de ligger ”ett steg 

efter” vilket skapar oro och tidspress.  

När det gäller kravet på att utbilda eleverna inom digitalisering, tar denna oftast längre tid på 

en skola inom vuxenutbildning än på t.ex. en grundskola, dels eftersom skillnaderna kan vara 

stora när det gäller elevernas förkunskaper när det gäller digital teknik; dels genom att eleverna 

är en mycket heterogen grupp som varierar i åldrar mellan 20-65 år med olika skolbakgrund 

och olika skolsystem, vilket kan leda till att det blir svårt att veta på vilken digital nivå 

undervisningen ska läggas. Ett förslag kan vara att göra en kartläggning av deras digitala 

kunskaper görs direkt vid kursstart för att få en överblick av elevernas digitala kunskapsnivå. 

Den upplevda tidsbristen skapar stress som i sin tur kan leda till otrivsel på arbetsplatsen. 

Känslan av att aldrig känna att man är ikapp, inte ens att hålla jämna steg med den digitala 

utvecklingen, kan upplevas som en ond spiral som växer om ingenting görs för att stoppa den. 

För lärarna gäller det att hela tiden försöka ligga steget före och uppdatera sig inom den digitala 

tekniken, men var ska tiden tas ifrån? När känslan av att befinna sig ”ett steg fram och två 

tillbaks” ständigt infinner sig.  

 

4.2.2 Digital undervisning 

Här diskuteras hur lärarna resonerade kring den digitala undervisningen, både sin egen och hur 

den fungerar på skolan i stort. Resultatet visar att det finns en del kvar att jobba med för att få 

den digitala undervisningen att fungera optimalt. Det framkommer att det finns en diskrepans 

mellan digitala verktyg i skolan respektive hemmet.  

Lärarna i föreliggande studie är alla vana användare av digital utrustning, där samtliga lämnar 

ut uppgifter digitalt till eleverna via skolans lärplattform och som sedan eleverna använder för 

att skicka tillbaka sina svar. Här uppstår en diskrepans, eftersom en del elever inte har dator 

hemma, eller inte har installerat programmen Word eller Excel och därmed inte kan öppna 

dokumenten som läraren bifogat. En av de deltagande lärarna menar att det kan bero på att det 

kostar att köpa programmen och att alla elever kanske inte har råd med det. Detta innebär att 

dessa elever får komma till skolan för att hämta ut uppgifterna i pappersformat.  

 

Här uppstår alltså problemet att läraren måste göra dubbla moment, att lägga ut uppgifterna 

digitalt men också skriva ut dem i pappersform, vilket skapar extra arbetsbelastning och tar tid. 

Läraren: men sen om jag gör uppgifter i Word eller Excel så har inte alla elever det hemma. 

Då kan dom inte öppna dokumenten. Det kostar ju att köpa dessa program och de kanske inte 

har råd med det. Då får jag anpassa mig till det gamla systemet och kopiera upp papper till 

dom. För de elever som läser på distans får jag kopiera upp papper som jag får lägga i 

receptionen så dom kan hämta det där.  

En av lärarna menar att det uppstår en paradox; dom eleverna som klarar att inte vara på 

lektionerna klarar sig bäst för dom kommer på lektionerna medan dom som borde gå på 

lektionerna läser på distans och klarar sig sämst! Förklaringen kan vara att en del elever tror 

att det är lättare att studera på distans och att det tar mindre tid, och många jobbar både hel- och 

deltid samtidigt som de studerar, vilket inte alltid fungerar så bra.  
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En annan aspekt kan vara att det finns språksvårigheter för eleven att förstå instruktioner digitalt 

och tycker det därför är lättare att få det via pappersform, de kanske inte heller har någon att 

fråga hemma. Många elever inom vuxenutbildningen är utlandsfödda och har svenska som sitt 

andraspråk. På lärplattformen finns inte instruktioner på elevens modersmål, utan instruktioner 

och uppgifter är skrivna för alla elever, oavsett bakgrund. 

En tanke infinner sig här att det kan finnas en risk för att det uppstår ett motsatsförhållande 

gällande elevens studier i ett ämne, samtidigt som Skolverket kräver att eleven ska utveckla 

sina digitala kunskaper. En annan tanke är att eleven kanske tycker att det är ”bekvämt” att 

slippa jobba digitalt och skicka in uppgifter via skolans digitala lärplattform, istället väljer hen 

att fortsätta hämta ut papperskopior på skolan, där sedan de besvarade uppgifterna också lämnas 

in handskrivna, även om det skulle finnas ett digitalt verktyg i hemmet. En del människor vill 

gärna göra det så bekvämt för sig som möjligt, risken finns då att utvecklingen av de digitala 

kunskaperna uteblir.  

 

Ett förslag är att skolan löser detta problem genom att se till att det finns tillgång till en teknik 

som är kompatibel med elevernas digitala verktyg (för de som har tillgång till detta), samt att 

läraren har mer tid att lära ut den digitala tekniken till de elever som har dator hemma. Eleverna 

kan då istället känna trygghet i hanteringen av de digitala verktygen som fordras för att delta i 

undervisningen. Eftersom denna studie har konstaterat att den tiden inte finns för läraren i 

nuläget, kan en idé vara att skolan istället anställer en modersmålslärare som kan vara ett stöd 

för eleverna. Denna lärare kan lära ut den digitala tekniken och samtidigt får eleven det på sitt 

modersmål. Vissa tekniska begrepp kan vara svåra att förstå om eleverna varken har engelska 

eller har bristande språkkunskaper i svenska.  

 

Tekniksatsning kontra användandet 

Skolverkets krav på utökad digitalisering inom skolan innebär en motsägelse; detta på grund av 

att Sverige är ett av de länder i Europa som satsar mest på teknik i skolan, men befinner sig på 

en genomsnittlig plats vad gäller användning av digitala verktyg i skolan och skolors insats för 

att stärka lärares kompetens inom digitalisering. Datorer används fortfarande mest till att skriva 

och söka information, fast tekniken erbjuder så mycket mer användningsområden (Skolverket, 

2014). Verktygen finns alltså, men det är enbart hälften skolorna i Sverige som kan eller har 

möjlighet att använda sig av dem.  

En fundering till vad anledningen till detta kan bero på är att den digitala utvecklingen gått 

alldeles för fort, vilket leder till att skolorna inte hinner med att fortbilda lärarna i samma snabba 

takt som utvecklingen, eller att inköp av digital utrustning tar mycket av skolans budget och 

därför finns det inte resurser kvar till lärarnas fortbildning. Detta visar även forskningsprojektet 

”Unos Uno”, där lärarna i projektet upplevde en ökad arbetsbelastning eftersom skolan var 

tvungen att spara på grund av att ny digital teknik köpts in, vilket medförde en försämring för 

både undervisning, elever och lärare eftersom det minskades på personal i form av assistenter 

och elevstöd (Grönlund, 2014). Detta resulterade i tidsbrist för lärarna att hinna med även det 

som elevstödet gjort tidigare. 
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Digital undervisning kontra tid 

Den tidsbrist som visade sig i föreliggande studie är att en del av lärarna anser att 

arbetsbelastningen ökar på grund av kravet på att lära sig mer digital teknik och upplevelsen av 

att få tiden att räcka till detta under ordinarie arbetstid. Liknande resultat visar tidigare forskning 

som visar att arbetslusten ökar, men att en del lärare upplever mer stress på grund av att de 

anser att arbetsbelastningen ökar när de förutom den rådande arbetsbördan även ska lära sig den 

nya tekniken (Eklund, 2017; Sofkova Hashema & Spante, 2016). Denna diskrepans mellan 

ökad arbetsbörda och avsaknad av tid visas i denna studie genom att stressfaktorer som oro, 

trötthet och känsla av otillräcklighet infinner sig.  

En fundering kring detta kan är att orsaken till den upplevda stressen kan bero på den tidsbrist 

som uppstår mellan inhämtning av all ny information och att sedan kunna applicera den i sin 

undervisning. Detta resultat visas också i forskningsprojektet ”Unos Uno” där hälften av lärarna 

och en fjärdedel av eleverna i projektet upplevde stress på grund av den ökade digitaliseringen 

i skolan i form av ett högt tempo i undervisningen samt att påverkan av sociala medier och 

ergonomiska faktorer spelar roll (Grönlund, 2013). Något som framkom i föreliggande studie 

är att flera av lärarna upplever att deras arbetssituation blivit mer ansträngd på grund av att de 

känner att tiden inte räcker till för allt som ska göras under arbetsdagen. Mycket tid går åt till 

att leta material och hämta datorer, låta eleverna starta upp datorerna, hjälpa till om det är någon 

dator som inte fungerar som den ska, eller byta dator om inte felet kan avhjälpas.  

Vidare ökar den psykiska belastningen, det tar psykiskt på krafterna av att inte kunna komma 

igång med det som lärarna har förutsatt sig, utan tiden rinner iväg på allt praktiskt ordnande 

runtomkring den digitala tekniken, vilket gör att själva undervisningen blir lidande och de 

hinner inte med allt som var tänkt att göras under en lektion. Därför har deltagarna i denna 

studie alltid en plan B, utifall detta händer och då får undervisningen ske med hjälp av material 

i pappersform. Hur detta ska lösas är en svårt fråga.  

En tanke kring detta är att skolan har en uppdaterad digital utrustning, men det gäller också att 

eleverna har kunskaper att hantera den digitala tekniken, vilket leder till att också läraren måste 

få tid att lära eleverna detta. Många gånger ”fastnar” en lärare vid en elev som har problem med 

tekniken på grund av bristande kunskaper, vilket skapar en stress hos läraren att dels hjälpa 

eleven, men samtidigt driva lektionen framåt om övriga elever sitter och väntar på instruktioner 

eller också har ”kört fast”. Ett förslag kan vara att gå tillbaka till att använda datorsalar med 

utbildade datalärare, där de eleverna med bristande kunskaper kan få lära sig grundläggande 

kunskaper i lugn och ro, utan att stressas av varken lärare eller övriga elever med känslan av att 

de ”bromsar” lektionen.  

 

Tre komponenter i samspel 

Tidigare forskning som visats i denna uppsats säger att digitalisering i skolan gör att det ställs 

nya krav på hur läraren hanterar undervisningen. En del lärare blir avskräckta av den snabba 

utvecklingen av digitala läromedel och utmaningen för lärare blir att hantera elevernas tillgång 

till internet som informationskälla. Det uppstår också nya beteenden i klassrummet när ny 

teknik införs och vår information till eleverna blir otillräcklig eftersom eleven bidrar med 

faktakunskaperna eftersom de snabbare än läraren kan söka på nätet. I detta sammanhang gäller 
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det för lärare att kunna kombinera tre olika kompetenser för att verka som en duktig digital 

lärare i dagens skola.  

De tre komponenter som ska samspela i undervisningen och där det ska råda jämvikt dem 

emellan är ämneskunskaper, didaktiska kunskaper samt digitala komponenter, det som inom 

forskning kallas TPACK (Ollinen, 2015). Om läraren lyckas att mixa dessa tre delar till ett 

samspel gör det lärarrollen komplett i dagens digitaliserade skola, där läraren utöver dessa tre 

kompetenser även måste kunna vara lyhörd och hela tiden hålla sig uppdaterad för att kunna 

fånga in signaler när olika typer av teknik införs och förändra sin undervisning därefter (se bild 

1, sid 14).  

Om någon av kompetenserna förändras behöver den kompenseras med förändringar i de övriga 

två. Forskning menar att modellen är mer synlig idag än när den infördes 2006 i och med den 

ökade digitaliseringens framfart. En reflexion kring detta är att lärare kan uppleva det som en 

svår balansgång att hela tiden försöka hålla denna jämvikt med att arbeta med modellens tre 

olika delar, vilket kan skapa en oerhörd stress och tidsbrist för läraren och en känsla av att 

ständigt vara otillräckligt uppdaterad när det gäller den digitala tekniken. Denna studie visar att 

de deltagande lärarna försöker ha ett samspel mellan dessa komponenter, men resultatet visar 

att känslan av obalans finns hos en del av de deltagande lärarna.  

 

Digitala verktyg stödjer behaviorismen 

Resultatet från studien visar att alla lärarna dagligen använder sig av digitala verktyg i sin 

undervisning. En av de deltagande lärarna anser att det är ett lyft, eftersom undervisningen kan 

varieras på många olika sätt idag, jämfört med undervisning tiden innan digitaliseringen 

infördes. Upplevelsen hos ett par av lärarna var att det skapades ett motsatsförhållande mellan 

dem och eleverna, speciellt de elever som är yngre och mycket mer digitaliserade än läraren. 

Som diskuterats tidigare gäller det för läraren att hela tiden vara uppdaterad och försöka ”ligga 

steget före” och kunna motsvara elevernas förväntningar på undervisningen, vilket kan anses 

vara en omöjlighet i dagens samhälle där många unga är uppkopplade i stort sett dygnets alla 

vakna timmar.  

Forskning menar att det finns tre faktorer som hämmar lärares användning av digitala verktyg 

i undervisningen och det är brist på kompetens, förtroende eller utbildning hos lärarna. Det kan 

också vara att det är brister inom den digitala utvecklingen på skolan eller att det brister i 

samsynen gällande skolans digitalisering från högsta ledning ner till läraren i klassrummet 

(Tallvid, 2015). När det gäller resultatet i föreliggande studie visar det att alla tre faktorerna 

återfinns i deltagarnas svar. De flesta av dem upplever sig ha brist på kompetens eftersom det 

inte ordnats någon gemensam digital fortbildning av personalen, den digitala utvecklingen 

brister på skolan, det blir istället upp till var och en att uppdatera sig. Tallvids studie visar att 

de lärare som får fortlöpande utbildning använder sig mer av digital teknik i klassrummet och 

är trygga med det (Tallvid, 2015).  

En observation är att samtliga lärare i denna studie betonar att de upplever att elevernas 

motivation ökar när de kan variera och använda digitala hjälpmedel i studierna, istället för att 

enbart använda sig av en lärobok i pappersform, speciellt bra för andraspråksinlärare som även 

har tillgång till digitala ordböcker på många fler språk än de lexikon som fanns i pappersform 

tidigare. En tanke kring detta är att denna motivation kan bero på att eleverna får en variation i 
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sitt lärande på grund av att de digitala läromedlen kan innehålla pedagogiska spel och program 

som ger eleven direkt feedback genom olika symboler, ju bättre eleven presterar, desto mer 

symboler som kan ses som en slags belöning och vårt belöningssystem får bekräftelse. De kan 

också lämna in texter som de kan vara stolta över om de tidigare varit oroliga för att de 

texempelvis har en dålig handstil.  

Att använda ett belöningssystem har visat sig i tidigare forskning skapar en yttre motivation till 

att vilja fortsätta lösa uppgifter som en del elever annars kan tycka vara ganska tråkiga och 

repetitiva i pappersform (Fleischer & Kvarnsell, 2015; Tallvid, 2015). Detta överensstämmer 

med den behavioristiska synen på lärande med stimuli och respons och ett belöningssystem, 

med användandet av ett antal repetitiva övningar som ökar i svårighetsgrad vartefter personen 

klarar olika moment och därmed kan gå vidare i programmet. Om respektive moment inte blir 

godkänt får personen gå tillbaka och göra om tills det blir alla rätt på momentet, det skapar ett 

behov av att försöka klara moment för moment. Den senaste gemensamma fortbildningen som 

gjordes på skolan för snart tio år sedan, PIM, var mycket uppskattad av personalen. 

Utbildningen hade liknande innehåll, när varje moment var avklarat, följde en test och det testet 

var man tvungen att klara för att kunna gå vidare till nästa nivå. Lärarna efterfrågar en liknande 

gemensam fortbildning, nu tio år senare. 

En reflexion kring människors behov av att känna bekräftelse, samt att det hänger samman med 

behaviorismens tankar om stimuli och respons, är att detta system är lika effektfullt både när 

det gäller vuxna som barn i en lärsituation. Att appellera till människans belöningssystem ger 

för det mesta alltid positiv effekt. Ett förslag är därför att denna kunskap kan användas i 

utformningen av den digitala fortbildningen för lärarna, vilket kanske även kan påverka de 

lärare som är mer negativa mot den utökade digitaliseringen och lättare få med dem på 

”digitaliseringståget”. 

 

Digital segregation 

I lärarnas svar kan man urskilja en motsättning mellan å ena sidan flera duktiga digitala lärare 

men å andra sidan en skola som inte har speciellt ny digital utrustning. Skolan har exempelvis 

ingen smartboard, det finns inga Ipads till eleverna, utan lärarna är hänvisade till att boka 

datarack där datorerna inte alltid är laddade och ibland är det något fel på en eller flera av 

datorerna. Detta gör att läraren i god tid måste boka dessa datarack och sen kontrollera att de 

fungerar innan lektionen startar, vilket i sin tur kan skapa stress och att hela tiden ha en plan B. 

En annan aspekt är att läraren aldrig kan använda datorer spontant i undervisningen, eftersom 

de alltid måste förbokas. Det kan exempelvis vara något nytt som hänt i samhället som läraren 

vill följa upp och använda sig av på lektionen med hjälp av digitala verktyg.  

I dagens skolor kan man på senare år parallellt med den digitala utvecklingen på skolorna, 

märka en så kallad ”digital segregation”, vilket menas att det finns skolor som har bättre 

ekonomiska förutsättningar att köpa in ny modern digital utrustning och får därmed lärare med 

hög digital kompetens och intresse som söker sig till skolorna, medan det finns skolor som 

kommer efter i utvecklingen inom båda områden (Grönlund, 2014). Det blir som en ond spiral 

eftersom de skolor som har ny modern digital utrustning får de duktigaste lärarna som vill 

vidareutvecklas inom digital teknik, vilket leder till att skolan får ett bra rykte och många 
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sökande, medan andra skolor halkar efter och får sämre rykte, sämre ekonomi som leder till 

färre sökande.  

En fundering kring detta är att fenomenet kan även den aktuella skolan i denna studie råka ut 

för om inte den tekniska utrustningen uppdateras och prioriteras. De lärare som vill jobba 

mycket med digitalisering kan välja att jobba på en annan skola med bättre digitala 

förutsättningar. Däremot väljer inte elever skola utifrån dessa egenskaper, då de är hänvisade 

till den vuxenutbildning som finns i den kommun de är folkbokförda och kan därför inte fritt 

välja skola. 

 

 

4.2.3 Kollegialt lärande 

I detta kapitel diskuteras vikten av kollegialt lärande i dagens digitaliserade skola. Dels för 

lärares vidareutveckling, dels för att få inspiration och idéer att förändra den egna 

undervisningen. Ett resonemang kring synen på användning av bloggar både när det gäller 

kollegialt lärande och i undervisningen ges stort utrymme på grund av att vikten av att använda 

bloggar förekommer i mycket ny forskning. Resultatet diskuteras parallellt med tidigare 

forskning inom området. 

 

Lärare lär lärare  

 

Det är de driftiga lärarna som genom sitt sätt att vara får till de stora revolutionerna på 

skolorna. 

(Jensinger, 2014, sid 103). 

 

En tanke med citatet ovan är att det kan appliceras i denna studie eftersom resultatet visar att 

det finns ett antal duktiga digitala lärare på skolan som ”brinner” för digitalisering i 

undervisningen. Ett förslag är därför att dessa lärare kan utnyttjas genom ”lärare lär lärare”, det 

vill säga de kan användas för att fortbilda sina kollegor inom digital teknik, genom att verka 

som goda exempel för sina kollegor. De ska verka som föregångare i verksamheten och kan 

bana väg för andra lärare, som kanske är mer trevande och försiktiga. Dessa handledande lärare 

ska skolledningen vara rädd om, annars blir de headhuntade till någon annan skola, som kan 

erbjuda bättre villkor att få jobba digitaliserat. Dessa handledande lärare kan kollegorna också 

vända sig till vid digitala tekniska problem istället för att kontakta IT stödet, som det kan ta tid 

att få hjälp hos. Det kan också kännas lättare att fråga och förklara sitt problem för en kollega 

som man redan känner. Detta blir en vinna-vinna situation, ett så kallat ”lärande i lärandet”, den 

handledande läraren stärks i sitt eget kunnande och kollegorna känner sig mer bekväma att fråga 

någon de känner, samt att det förmodligen går snabbare än kontakter med IT-avdelningen som 

brukar vara placerat centralt inom förvaltningen, ha långa väntetider och inte alls har kännedom 

varken om undervisning eller personal. 

Tidigare forskning menar att det idag är ett måste att skolans resurser läggs på att fortbilda 

personalen för vidareutveckling av lärarnas kompetenser gällande digitala verktyg både 

didaktiskt och pedagogiskt (Jensinger, 2014). Detta kan och bör alltså ske med hjälp av de lärare 

som redan behärskar digitala verktyg, eftersom de blir förebilder och synliggörs för kollegiet 
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och det blir ett slags kollegialt lärande inom kollegiet, vilket är både ekonomiskt och stärker 

den utbildande läraren eftersom denne utvecklar sitt eget lärande genom att ”lära genom att 

lära”. Att använda ”egna” lärare i undervisningssyfte av personalen har en annan fördel; att det 

är verksamheten som ska styra tekniklösningar i skolan då det måste få vara en pedagogisk 

fråga (Jensinger, 2014). De ”egna” lärarna har också en annan positiv effekt, de känner till 

kunskapsmålen för respektive ämne och de har en förståelse för vilken kunskap som behövs för 

att undervisa digitalt.  

När det gäller skolan i föreliggande studie utprovar lärarna tekniken enskilt i mån av tid och 

intresse, vilket kanske inte alltid skapar det bästa sättet för att utöka sina digitala kunskaper. Ett 

förslag är därför att ha en gemensam fortbildning för att få ut det mesta av kunskaperna, då man 

lär bättre tillsammans med andra. Forskning visar att det kollegiala lärandet ökar när lärare möts 

på träffar, kommunicerar på en webbplats där de diskuterar både formativ bedömning men även 

saker som inte fungerar så bra (Agelii Genlott, 2014). Det kollegiala lärandet har förutsättningar 

att utvecklas mer på denna skola om skolledningen fördelar tiden bättre för detta. På så sätt 

stärks den egna kunskapen i gemenskap med andra, där lärarna får och ger tips om verktyg som 

kan utveckla undervisningen.  

Kompetensutveckling för lärare och en teknik som fungerar men även lärares inställning till 

tekniken påverkar hur bra eller mindre bra den digitala utvecklingen på skolorna blir menar 

Sofkova Hashemi & Spante (2016). För att kunna lära ut och utveckla eleven med hjälp av den 

digitala tekniken måste ju läraren först och främst behärska den själv. Detta kräver enligt 

författarna ett utökat kollegialt lärande och samarbete med fokus kring planeringsarbetet. Det 

krävs utprovning av tekniken hur den fungerar praktiskt och detta varken kan eller bör den 

enskilde läraren göra själv.  

 

Bloggar genererar tidsvinst 

 

Forskning har visar att användning av bloggar genererar tidsvinst både för kollegialt lärande 

och i undervisningen (Basaran, 2016). Konceptet med bloggar hör ihop med idén om att tillgång 

till information vilket är en demokratisk rättighet, där alla tjänar på att dela med sig och lyfta 

varandra. När det gäller kollegialt lärande så använder sig ingen av deltagarna i föreliggande 

studie specifikt utav sociala medier för kollegialt lärande, detta trots att forskning visar att 

kollegialt lärandet med stöd av digital teknik ökar lärares pedagogiska kunskaper och stöttar 

dem i sitt arbete, eftersom de kan ta del av andra lärares lektionstips och idéer, exempelvis tips 

om användbara appar eller digitala läromedel. Utbytet av erfarenheter och kunskaper skapar 

mindre stress att hela tiden försöka hitta nytt digitalt undervisningsmaterial.  

En reflektion är att många lärare ”uppfinner hjulet” alldeles för många gånger i sitt letande efter 

material, där många lärare jobbar enskilt för att sedan testa om materialet passar in i 

undervisningen, denna test har kanske andra lärare redan gjort och deras omdömen kan vara 

vägledande och spara tid. Att ta del av andra lärarbloggar kan därför generera att lärarna får 

mer tid till annat.  Bloggar kan även användas som ett slags internationellt kollegialt lärande då 

digitala läromedel och egna lektionsplaneringar kan spridas och delas av lärare över i stort sett 

hela världen, vilket ytterligare gagnar lärarnas egen utveckling i sin yrkesroll, där även den 

egna digitala kunskapen kan (omedvetet) öka och skapa trygghet att använda verktygen. 
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Tidigare studier visar att de lärare som är intresserade och vana användare av digitala medier 

använder gärna bloggar och andra nya medier för att utveckla och förändra undervisningen, 

medan de lärare som är osäkra och ovana inom området använder digitala medier för att 

förstärka ett traditionellt sätt att undervisa (Pålsson, 2013). Detta överensstämmer delvis med 

föreliggande studie, där samtliga deltagare är vana användare av digital teknik, men de 

använder sig inte av bloggar för att förstärka undervisningen eller ett utökat kollegialt lärande. 

Däremot använder de skolans digitala lärplattform för att utveckla och förändra undervisningen 

genom att lägga fler uppgifter och andra digitala läromedel där.  

Som framgår i denna uppsats ökar lärarbloggar med syfte att användas i undervisningen mer 

och mer, det kan bero på att synen på sociala medier är mer öppen nu än tidigare i samhället. 

En av lärarna i studien använder sig av facebook som en kontaktsida för tidigare elever en annan 

av lärarna använder sig av ”flippat” klassrum för distanselever, men ”rummet” är enbart 

tillgängligt för de elever som studerar på kursen och har egna inlogg och det går via skolans 

digitala lärplattform, så ingen utomstående har insyn. Några ansåg att det var mer privat, och 

vill inte använda sig av något som kan bli publikt, även den mest digitala läraren ser på 

användandet av sociala medier i undervisningen med skepsis. Forskning visar att möta eleven 

utanför klassrummet t.ex. genom att läraren skapar en egen blogg, motiverar eleven att lägga 

ner mer tid på sina texter och stimulerar den skriftliga språkfärdigheten (Basaran, 2016).  

Vår närvaro i sociala medier har medfört ett mer öppet förhållningssätt till internet och till vår 

egen synlighet än under nätanvändandets första år (Basaran, 2016). En observation är att detta 

inte överensstämmer med resultatet i denna studie då det framkommer att många av lärarna har 

en osäkerhet inför att använda bloggar, eftersom de verkar ha en misstänksamhet gentemot att 

synliggöra sig själva offentligt. Det kan ha ett samband med många förknippar bloggar med 

något negativt, att det har att göra med personer som vill tjäna pengar på att skriva dagbok 

genom en blogg. Att ha en egen blogg innebär att vara transparent, vilket betyder att man är 

synlig på olika sätt. Närvaron i sociala medier bygger mycket på att skapa tillgång genom att 

lägga ut information om sig själv, berättar vem man är och vad man jobbar med, kanske lägga 

ut bilder från både privat- och yrkesliv och länkar till sådant man själv producerat eller varit 

delaktig i (Basaran, Skolverket, 2016). Att lägga ut privata bilder hör dock inte hemma i en 

lärarblogg som ska användas professionellt för att stärka det kollegiala lärandet, det behöver 

inte finnas bilder överhuvudtaget, även om det förstärker informationen i bloggen. Ett par av 

deltagarna hade inte kommit på tanken att skapa en egen blogg innan intervjun, men blev 

påminda om möjligheten tack vare intervjun.  

Att möta eleven utanför klassrummet i form av sociala medier upplevs som en fördel och 

motiverar eleverna att lägga ner mer tid på sina texter innan de publiceras menar Basaran 

(2016). Erfarenheter från lärare inom olika sfi-skolor som använder sig av bloggar visar att 

eleverna kan ta till sig material från undervisningen oberoende av tid och plats och stimulerar 

deras skriftliga språkfärdighet (Basaran, 2016). När det gäller språksvaga elever ges de också 

möjlighet att repetera uttal när de kan lyssna oändliga gånger på lektionen. Läraren kan 

publicera inlägg genom att visualisera i olika former, som t.ex. bilder, filmer eller ljudklipp för 

att illustrera en bloggtext. En blogg kan också användas om läraren vill flippa klassrummet och 

metoden är också utmärkt att använda för att förbereda eleverna inför nästkommande lektion 

eller för de som varit frånvarande som får en chans att ”komma ikapp” (Basaran, 2016). Att 

”flippa” klassrummet görs redan av en av lärarna i denna studie, men inte via en blogg utan 
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genom skolans digitala lärplattform, där endast kursdeltagarna har tillträde med ett eget inlogg 

som de får vid kursstart. Genom detta förfarande undviks att bloggen blir publik och risken 

minskar att lektionen sprids via sociala medier. 

Ett förslag är att om läraren har en egen blogg i undervisningen, som är offentlig, är det i 

slutändan en tidsvinst eftersom andra skolor och lärare kan få ta del av materialet, som i sin tur 

delar med sig av sitt eget. Att ”flippa” en lektion tar ingen tid, det är bara att trycka på 

inspelningsknappen, samt att ha tillgång till en smartboard. Däremot kan det ta lite tid att lägga 

ut filmer, texter eller ljudklipp, men den tiden har man igen som lärare, då eleven får möjlighet 

att ta till sig materialet var, när och hur den vill och förhoppningsvis komma mer motiverad och 

påläst till lektionen.  

Tid som sparas är den tid som annars går åt att på lektionstid repetera föregående lektion, dels 

för dem som varit frånvarande, dels för dem som glömt. Detta kan skapa stress för läraren att 

försöka hinna med den planerade lektionen under lektionstid, om inte det hinns med skapar det 

ytterligare stress att inte hinna med de olika målen som krävs i ämnet innan det är dags för prov 

och betygssättning. Det blir en ond spiral som kan växa och till slut bli ohanterlig, därför är 

lärarbloggar med flippade lektioner ett stort stöd för läraren att hantera undervisningen och 

stödja elevernas lärande. Risken om man ser det så, är att andra lärare tycker att lektionen är så 

bra att använder materialet till sin egen undervisning, men då blir det ju en form av kollegialt 

lärande på nationell nivå, vilket är utvecklande för alla, dessutom kan en kreativ lektion ge 

ringar på vattnet och göra att den utbildning i vilken kursen ingår marknadsförs och läraren och 

i sin tur skolan får gratis och positiv reklam med förhoppningsvis ett större antal sökande.  

 

4.2.4 Känslor och tankar – det outtalade 

I detta kapitel diskuteras de känslor som resultatet visar har dykt upp bland deltagarna. Det 

handlar om både uttalade men även outtalade känslor kring den utökade digitaliseringen. Som 

tidigare nämnts genomsyrar lärarnas känslor hela datamaterialet eftersom det är sammanvävt 

med många svar. Nedan redovisas det som utkristalliserades i svaren, i form av det outtalade, 

det som sägs ”mellan raderna”, vilket kräver många genomlyssningar för att få fram. 

 

 

Att säga en sak men mena något annat 

Efter många genomlyssningar av datamaterialet kan känslor och uppfattningar utläsas genom 

deltagarnas tonfall, som i en del fall inte överensstämmer med vad som sägs. Detta är intressant. 

Det som kan höras på tonfallen är en viss frustration, uppgivenhet, oro och trötthet inför den 

utökade digitaliseringen, som inte beror på att någon deltagare är motståndare till ny digital 

teknik; tvärtom! Med stöd av resultatet av denna studie kan exempelvis känslan av frustration 

finnas på grund av att det läggs på mer och mer arbetsuppgifter för lärarna, samt dessutom 

kravet på fortbildning, förutom det som lärare är ämnade att göra, nämligen att undervisa. Detta 

är inte unikt för den aktuella skolan i studien, utan är ett bekant fenomen i hela skolvärlden 

inom alla nivåer att lärare upplever dessa känslor. En av lärarna i studien säger med ett uppgivet 
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tonfall att digitaliseringen innebär enorma möjligheter men totalt brist på tid, vilket innebär att 

det finns ett intresse att fortbilda sig men när, var och hur det ska gå till vet ingen.  

En fundering kring detta är att osäkerhet skapar frustration som stjäl energi och skapar trötthet, 

en annan lärare i studien menar med ett tonfall av trötthet det går ju inte att backa, utan vi måste 

hänga med när det gäller att vara så uppdaterad som möjligt inom den digitala världen. Att inte 

visa sin inre stress som skapats av osäkerhet som kan finnas bland annat vid utökad 

arbetsbelastning, som denna situation med utökad digitalisering innebär, kan ändå framträda 

och avslöjas i lärarnas tonfall. Dels genom suckar, dels genom ”tomma” skratt, där det hörs att 

skrattet inte kommer från hjärtat.  

En reflektion är att den oro som gäller något vi kan påverka kan kännas lättare att hantera, 

medan oro som kommer från det som är utanför vår kontroll är svårare att hantera. De känslorna 

vill människan få bort så fort som möjligt och när inte det går blir det en obalans mellan å ena 

sidan tryggheten i den invanda klassrumssituationen med undervisning, å andra sidan 

otryggheten med att inte hinna med det som förväntas av en digital lärare idag; att vara 

uppdaterad, påläst och fortbildad. Sammantaget kan denna form av stress göra att lärararbetet 

upplevs både med glädje och frustration.  

Novus undersökning (2016) bland allmänheten angående hur digitaliseringen påverkar 

människor både i arbetsliv och i arbete, visar att det finns ett samband mellan att förstå vad 

tekniken innebär i kopplingen av förändring i arbetsuppgifter kontra stress. I digitaliseringens 

tidevarv försvinner vissa jobb medan nya jobb uppstår och ju mindre förståelse det finns över 

digitaliseringens effekter på arbetsplatsen, ju större stresspåslag. En av de deltagande lärarna 

gör denna reflektion: en nackdel kan vara att det försvinner jobb i takt med den utökade 

digitaliseringen i samhället, t.ex. alla lokförare kommer att försvinna när tågen körs 

automatiserat… men då kan andra jobb tillkomma istället… allting som du själv kan förklara 

vad du gör, kommer att automatiseras. 

 

När det gällde förtroendet för ledningens förmåga att hantera den utökade digitaliseringen 

visade Novus undersökning att medarbetare inom många verksamheter saknar både förtroende 

och visioner för ledningen (Novus, 2016). Föreliggande studie har liknande resultat av 

digitaliseringens effekter, i form av utökade arbetsuppgifter på grund av utökad digitalisering 

samt oklarheter från skolledning. Fenomenet är alltså inte något unikt för lärarna i denna skola, 

utan att det förekommer även inom andra områden i samhället. 

För att minska dessa ”obehagliga” känslor är ett förslag till skolledningen att utforma en 

strukturerad planering av var, när och hur lärarna ska få tid för mer fortbildning och tid för 

implementering av nya digitala verktyg i sin undervisning. Ett nytt moment som lärarna är 

ålagda är att lära eleverna bli källkritiska, då gäller det att det ges tid för läraren själv att lära 

sig ”sålla” i flödet som växer sig allt större på nätet. Även om skolan i denna studie ska införa 

en ny lärplattform som personalen ska utbildas i under två studiedagar, så kvarstår utmaningen 

för lärarna att skapa mer tid för att utveckla och förändra sin undervisning med hjälp av digital 

teknik. För detta krävs mer fortbildning i digital teknik, inte enbart hur den nya lärplattformen 

fungerar. Dessutom inför ytterligare ett nytt moment som tar tid i anspråk; att lära sig den nya 

lärplattformen. Även om två dagar kan anses vara mycket tid, så kan problem uppstå vid 

implementering av ny teknik, vilket i sin tur kan skapa stress och tidsbrist. 
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4.2.5 Fortbildning – stödet från skolledningen  

I kapitlet diskuteras resultaten utifrån synen på fortbildning, både gällande lärarens individuella 

fortbildning men även för verksamheten i stort. Hur ser det ut på skolan i denna studie, vad 

visar forskningen om lärares syn på fortbildning? Finns det brister eller är fortbildningen 

tillfredsställande? Hur är synen på skolledningens roll och inställning till att främja fortbildning 

på skolan? 

 

Brist på fortbildning skapar osäkerhet 

Den digitala kunskapen ser väldigt olika ut bland lärarna på den aktuella skolan. De som har tid 

och orken fortbildar sig själva på sin fritid, medan andra försöker hinna med lite på arbetstid. 

En fundering kring detta är att risken är stor att de lärare som inte har möjlighet att fortbilda sig 

på egen hand, gör att de undviker att använda sig av digital teknik och detta kan i sin tur leda 

till frustration eftersom kraven ökar hela tiden på de digitala kunskaperna. Det finns lärare på 

skolan som inte vill förlora tryggheten att hålla sig till den traditionella läroboken i papper som 

de alltid gjort, där vet läraren att eleven får det den ska ha, då de flesta läroböcker är uppbyggda 

utefter kursmålen i respektive ämne. Samtidigt kan en del tycka att det inte är mödan värt att 

leta på nätet efter annat material, det tar för mycket tid. En osäkerhet kan infinna sig bland 

lärarna hur de ska använda den digitala tekniken i undervisningen, en rädsla att något inte ska 

fungera.  

Tidigare studier gällande Tallvids Falkenbergsprojekt visade att 75 % av lärarna saknade stöd 

i sitt pedagogiska arbete med digitaliseringen (Fleischer & Kvarnsell, 2015). En fundering kring 

detta är att när stöd saknas från ledningen kan det göra att lärare vill hålla fast vid att kunna 

utgå från en lärobok och hålla sig till den strukturen. Det känns oftast tryggast och man vet att 

eleverna inte missar något eftersom de flesta läroböcker är uppbyggda utefter kursmålen i 

respektive ämne. Samtidigt tycker många att det är jobbigt och tar tid att leta efter material på 

Internet, det tar mer tid än att hålla sig till läroboken med tillägg av övningsbok eller extra 

material i form av kopierat material. En sådan yttre osäkerhet kan göra att det känns ännu 

viktigare att hålla fast med en inre trygghet, som i detta fall kan vara en lärobok i pappersform.  

 

Behov av attitydförändring 

 

Det framkommer i studien att det är accepterat av skolledningen på skolan att vissa lärare är 

ointresserade av den digitala utvecklingen, därför efterlyser de deltagande lärarna stöd och 

engagemang från skolledning att utveckla och integrera digitaliseringen i undervisningen så att 

alla lärare inom vuxenutbildningen får en bestämd miniminivå av digitala kunskaper. Detta 

krävs också för att se till att inte likvärdigheten hotas och stödet bör ges på arbetstid för att inte 

ytterligare öka på lärarnas arbetssituation.  

En reflektion är att det behövs en attitydförändring hos en del lärare, som anser att de är ”mätta” 

och inte vill ha mer digital teknik i sin undervisning, att de ser det mer som en belastning än en 

positiv utmaning med nya undervisningsmetoder med hjälp av digital teknik. En av deltagarna 

uttrycker jag är alltid hungrig, med det menas att alltid vara hungrig på ny kunskap och nya 

digitala undervisningsmetoder, allt för att försöka få en så bra progression som möjligt för 
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eleverna. När man slutar vara nyfiken som lärare bör man nog sluta och jobba med något annat, 

för det gäller att hela tiden ha en kunskapstörst för att vara en bra lärare och kunna skapa 

kreativa och nytänkande lektioner med uppdaterade undervisningsmetoder. Men vi är alla olika 

”hungriga” och detta måste också accepteras. Däremot kan en ”hungrig” lärare verka som en 

inspiratör för övriga lärare att våga närma sig den digitala tekniken.  

 

Ensam är inte stark 

 

Resultatet visar att det inte har funnits någon gemensam digital fortbildning i den aktuella 

skolan på tio år. Lärarna fortbildar sig individuellt och på olika sätt, en del tar en liten stund på 

arbetstid om det hinns med, medan en del gör det på sin fritid. Detta göra att de digitala 

kunskaperna kan skifta mycket bland de deltagande lärarna. En tanke är att det gamla talesättet 

”ensam är stark” inte passar in i dagens digitaliserade samhälle och speciellt inte inom skolans 

värld, där samarbete är ett signum idag. Lärarens ensamma tid är ett minne blott, när 

klassrummet stängdes när lektionen började och öppnades inte förrän dagens var slut, där 

läraren ”ägde” sin klass och ingen annan visste vad som pågick därinne under dagarna.  

Tankar kring detta är att arbetet kan upplevas både enklare och roligare om lärare kan använda 

den digitala tekniken till kollegialt lärande, men då gäller det att sätta igång och skapa eller hitta 

bra forum som passar den enskilde läraren med tanke på undervisande ämne och kunskaper. 

Den situation som råder i den aktuella verksamheten med alla lärares skiftande digitala 

kunskaper kan göra att en del lärare drar sig för att vara med i olika forum, på grund av att de 

egna kunskaperna anses vara bristfälliga och man inte riktigt hänger med i alla diskussioner på 

nätet, dels tekniska frågor, dels hur man gör för att kunna använda sig av 

undervisningsmaterialet som diskuteras. Detta kan lätt avhjälpas om alla delar med sig av vad 

de hittar för forum och hjälper de osäkra kollegorna att hitta något som passar för dem.  

 

Stöd från skolledning 

Tre av deltagarna uttryckte en önskan om fortbildning inom digitalisering från skolledningen, 

men det har inte funnits någon gemensam fortbildning på nästan tio år. Dessutom har det slutat 

lärare och tillkommit nya, som kanske inte har samma digitala kunskaper. Stödet från 

skolledningen uppfattades lite olika. Ett par av lärarna uppfattade att de hade ett bra stöd och 

att de fick de utbildningar de bad om. Utbildningarna fick de visserligen leta och ta fram själva, 

men de hade inga problem med att få fortbilda sig på egen hand. Däremot har de tre övriga inte 

samma uppfattning, även om de har samma rektor.  

Visserligen har de inte ansökt om att få gå någon fortbildning, men de har ändå känslan av att 

skolledningen har uppfattningen att de ska fixa digitaliseringen ändå på något sätt. Dessutom 

anser de inte att de har den tid som krävs för att fortbilda sig om det ska ske individuellt och 

parallellt med undervisningen som då kommer i kläm. Lärarna har dessutom kravet på sig att 

försöka hjälpa eleverna att bli klara med sina studier så fort som möjligt, eftersom de flesta 

studerar med studiemedel, med begränsats antal veckor, därför kan de bli lidande om det sätts 

in en vikarie istället för ordinarie lärare, som istället går på en fortbildning.  
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Mycket prat men lite verkstad 

Deltagarna upplever att skolledningen pratar mycket om införandet av utökad digitalisering, 

men de upplever att det inte händer så mycket mer, ”mycket prat men lite verkstad”. Därför 

saknas det en helhetssyn inom den aktuella skolan, från högsta ledningen till läraren i 

klassrummet, detta gör att lärarna uppfattar att det finns brister både hos dem själva men även 

hos skolledningen vad gäller digitala kunskaper. En fundering är att när det inte finns någon 

samsyn inom organisationen skapas inga gemensamma riktlinjer inför förändringar och detta 

skapar i sin tur osäkerhet och stress hos lärarna inför att göra förändringar i undervisningen.  

Denna osäkerhet kan också spridas genom att lärarna diskuterar och spekulerar om vad, när och 

hur fortbildning ska ske. Alla har olika tankar och gissningar vilket ytterligare kan förstärka 

oron. Forskning visar att avsaknad av både fortbildning inom digitalisering och stöd i det 

pedagogiska arbetet skapar en osäkerhet och tvärtom, de lärare som fortlöpande får fortbildning 

använder sig mer av digital teknik (Tallvid, 2015;Fleischer & Kvarnsell, 2015). Deltagarna 

uppfattar det som om skolledningen tror att om bara de pratar om att lärarna ska jobba utifrån 

Skolverkets krav på utökad digitalisering i undervisningen och samtidigt lära eleverna mer 

digitala kunskaper, så kommer det av sig självt, en så kallad ”quick-fix”.  

Denna känsla kommer fram i det outtalade i form av en viss frustration hos lärarna i studien, 

hur de ska hinna med att stå upp mot kravet på att bli mer digitaliserade när det varken finns tid 

eller resurser till mer fortbildning. Här är alltså ett motsatsförhållande, att tro en sak är inte 

detsamma som att veta. Ett förslag är att skolledningen sätter sig ner med var och en av lärarna 

och bilda sig en uppfattning av personalens digitala kompetens. Sedan kan de utforma en 

gemensam fortbildning utifrån de kunskaper som redan finns och bygga vidare på dem. Detta 

skulle minska osäkerheten och stressen hos många av personalen.  

Som tidigare nämnts gillar inte människan osäkerhetskänslor och oro inför att inte veta hur 

saker och ting kommer att bli i framtiden. När man får kontroll och vet hur det ska bli, t.ex. i 

form av en långsiktig planering av fortbildning, kan oron minskas och energi läggas på mer 

viktiga saker som ska göras i det dagliga arbetet som lärare. Skolledningen har en kompetent 

personal och tror därför att de fixar det här med utökad digitalisering på något sätt. Alla lärare 

kanske inte frågar efter fortbildning, det kan bero på att de helt enkelt inte vet vilken slags 

utbildning de bör fråga efter eftersom det idag finns en mängd fortbildningar att söka inom 

digitalisering, frågan är vilken som är bäst för den enskilde individen. Samtidigt har de flesta 

skolor en stram budget att följa, det ska sparas pengar, så fortbildning får inte kosta för mycket. 

Detta kan göra att läraren helt enkelt låter bli att fortbilda sig på egen hand.  

 

Rektor som förebild 

Studien visar att lärarna inte uppfattar att det finns någon samsyn på skolan från politiker till 

skolledare och ner till läraren i klassrummet vad gäller digitalisering. Det är viktigt att rektor är 

en förebild när det gäller användning av digitala verktyg för att framgångsrikt kunna driva 

utvecklingen inom verksamheten och att föregå som ett gott exempel, annars blir det svårt att 

genomföra en förändring (Bruun, 2015). Rektor kan skaffa sig en digital profil genom att sätta 

skolan på kartan och kunna påverka andra, exempelvis genom att blogga, eftersom det visat sig 

ha stort värde för kollegialt lärande. Som skolledare är det viktigt att förmedla ny forskning 

inom området, men då gäller det att själv visa intresse för området. Både rektor och lärare måste 



 
 

 56  
 

i samförstånd tänka igenom varför och till vad de ska använda digitala verktyg, För att kunna 

få tid till detta måste rektor avsätta tid för diskussioner kring detta.  

Detta kan enligt Bruun (2015) göras på de ordinarie personalmötena, med den skillnaden att 

den information som är avsedd att förmedlas istället kan flippas så att lärarna kan se och lyssna 

på den när det passar (Bruun, 2015). Istället kan tiden utnyttjas för kollegiala pedagogiska 

diskussioner kring var, när och hur digitala verktyg bör användas i undervisningen. Hittills har 

inte lärarna i denna studie uppfattat att skolledningen uppmuntrat eller frågat om hur de 

digitaliserar sin undervisning, utan det har i så fall varit om lärarna själva berättat om detta. De 

uppfattar att skolledningen litar på sin personal fullt ut och att de fixar den utökade 

digitaliseringen på något sätt, återigen genom en ”quick-fix”.  

Slutsatsen är att eftersom tid är ett gemensamt tema i resultatet av denna studie bör rektor vara 

en förebild och underlätta för lärarna genom att flippa de informationsmöten som brukar hållas 

varje månad för att spara tid. Dels för att de som varit sjuka eller på andra sätt inte är närvarande 

på skolan när informationsmötena sker, för att sedan kunna bidra till vidare diskussioner vid 

nästa möte. En tanke är att när rektor endast ska informera om något kan detta flippas för att 

personalen ges möjlighet att lyssna på det i lugn och ro och hinner tänka på vad informationen 

handlade om och detta kan i sin tur skapa bättre diskussioner eftersom lärarna får tid till egen 

reflektion och ett mervärde i och med att i förlängningen skapas metareflektioner om lärarna 

diskuterar med varandra. Detta ger mer effekt än att få ett skriftligt protokoll i handen några 

dagar efter mötet, då är det inte många som vill ta upp något och diskutera. 

 

4.3 Slutsats 

Det finns många avhandlingar och vetenskapliga skrifter som behandlar ämnet digitalisering 

inom skolan, men däremot finns det inte många som gjorts med en fenomenografisk metod, 

med en tydlig belysning av upplevelser och uppfattningar ur lärares perspektiv och dessutom 

fått fram lärares outtalade känslor på samma sätt som i föreliggande studie. Något som inte var 

givet från början av arbetet med uppsatsen, det fanns bara en förhoppning om att så kanske 

kunde ske.  

Slutsatsen av resultatet visar att i grunden är lärarna positiva till den utökade digitaliseringen i 

undervisningen, men att förutsättningar för en lyckad digitalisering saknas. Resultatet från 

fältstudien överensstämmer till viss del med denna studie, men skillnaden är dock att denna 

studie gick på djupet av lärarnas känslor och fick fram det outtalade. Det som samstämmer är 

en av huvudkategorierna ”tid”. Lärarna på båda skolorna upplever tidsbrist som den största 

orsaken till att de inte har de digitala kunskaper som de anser sig behöva enligt kravet från den 

nya läroplanen, tid för digitalt kollegialt lärande och en gemensam fortbildning. Det som skiljer 

fältstudien med denna studie är att fältstudien visar en högre andel av lärare som har ett 

motstånd mot att använda sig av digital teknik i sin undervisning jämfört med lärarna i denna 

studie. Anledningarna till detta ska inte denna studie besvara.  

Först och främst styrs skolan av läroplan, scheman och tillgänglig teknik, men en utökad 

digitalisering fordrar förkunskaper hos lärarna, en tillåtande skolkultur kring digital teknik samt 

stöd hos skolledning och organisation. Det är bara fantasin och tiden som sätter gränserna kring 

vad den utökade digitaliseringen kan innebära. Teknik kan vara både tidssparande i form av 
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lagrade dokument och appar, men även tidsödande om tekniken strular och läraren är tvungen 

att ta till plan B om teknikstrul uppstår eller när det förekommer okunskap eller otrygghet om 

tekniken. Allt detta skapar stress hos läraren som kan leda till ett ännu större motstånd eller 

osäkerhet kring digital teknik. Ett förslag är att kollegiet ges utrymme att på arbetstid arbeta 

med att utgå från gällande läroplan för att därefter tillsammans välja lämpliga digitala verktyg, 

appar och media som passar för ämnet, arbetslaget och eleverna. 

Syftet med föreliggande studie var att den ville försöka ge svar på frågeställningarna enligt 

följande: 

 Vad är lärarnas uppfattning om begreppet digital kompetens? 

 Vilka känslor och tankar har lärarna inför kravet på utökade digitala kunskaper utifrån 

den nya läroplanen? 

 Hur upplever lärarna stöd från skolledning i arbetet med digitalisering?  

 

Dessa frågeställningar anses vara besvarade och en ytterst kort sammanfattning av resultatet 

utifrån frågeställningarna ger följande: 

Begreppet digital kompetens 

 Fokus på att öka det kollegiala lärandet, både inom och utanför den egna arbetsplatsen 

 Öka användandet av sociala medier både i undervisningen och i det egna lärandet, 

exempelvis genom bloggar. 

 

Upplevelser och uppfattningar kring utökad digitalisering 

 Skapa trygghet för alla att använda digitala verktyg och minska osäkerheten kring ny 

digital teknik 

 Behov av att få mer tid för att kunna utveckla sin digitala kompetens 

 

Stödet från skolledningen 

 

 Behov av en gemensam fortbildning för personalen för att få med alla på 

”digitaliseringståget”. 

 

Syftet och frågeställningarna anses därför vara besvarade. Tack vare att en fenomenografisk 

metod användes, gick det att få fram det outtalade, det som kunde utläsas från lärarnas tonfall 

genom många genomlyssnar. Orden tillsammans med tonfallet skapade både en förstärkning av 

det sagda, men även en annan betydelse i form av frustration, trötthet och oro. I en text går det 

t.ex. inte att utläsa ironi, vilket går att med det sagda ordet. Det som låg till grund för dessa 

känslor och skapade mest oro var den upplevda tidsbristen, som upplevdes öka hela tiden. 

Tidsbristen genomsyrar hela resultatet och återkom under samtliga frågeställningar. Vad ska 

göras för att få lärarna att känna mindre oro och ges mer tid? Hur kan den ”perfekta” digitala 

skolan se ut i den bästa av världar?  

Enligt Tallvids resonemang kring resultatet från ”Falkenbergsprojektet”, är det skolor som 

bildar team med rektor, lärare och IKT-samordnare i samarbete som lyckas bäst med detta 

(Tallvid, 2015). Föreliggande studies resultat överensstämmer inte fullt ut, varken gällande 
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Tallvids fyra framgångsfaktorer för en lyckad digitalisering inom skolan vilka är fortbildning 

för lärare, förankring hos politiker, frihet för elever att använda digital teknik överallt och 

förvaltning med delaktighet hos skolledning (Tallvid, 2015). Inte heller med Skolverkets 

skrivelse i Vision 2022 där både riksdag och Digitaliseringskommissionen anger att de 

viktigaste framgångsfaktorerna för lyckad digitalisering är lärarens digitala kompetens, 

förmåga att leda skolarbetet och att integrera digitala verktyg i undervisning, samt att det är 

viktigt att lärare ges möjlighet till fortbildning (Skolverket, 2016). Dessa båda 

forskningsresultat överensstämmer därmed inte med resultatet i denna studie när det gäller 

fortbildning för lärare och skolledningens förmåga att leda skolarbetet till en lyckad 

digitalisering, vilket gör att den utökade digitaliseringen på skolan hamnar i en uppförsbacke 

där inte teknik och pedagogik samspelar. 

Studiens resultat visar istället att lärarna arbetar mer individuellt och inte har inte ett lika nära 

samarbete parterna emellan, det vill säga förankring hos politiker är inte undersökt, men 

däremot får eleverna på vuxenutbildningen inte tillgång till datorer att använda hemma. När det 

gäller skolledningens delaktighet visar studien att lärarnas upplevelse är att det finns en viss 

delaktighet, men att denna delaktighet inte räcker hela vägen ut, det framkommer att ”det är 

mycket prat men lite verkstad”, det finns alltså planering och vilja för en utökad digitalisering 

men den förankras inte helt i verksamheten till lärarna, samt att lärarnas behov och önskan om 

fortbildning inte är helt tillgodosedd.   

Alla är inte bekväma med den digitala tekniken, varken när det gäller elever eller lärare, ändå 

kräver skolan av eleverna att arbeta mer digitalt när vissa lärare inte vågar kliva på 

digitaliseringståget. När det gäller ny digital teknik så visar resultatet att det uppstår en 

motsägelse vad gäller Skolverkets krav på utökad digitalisering i undervisningen, där det inte 

ges tillräckliga förutsättningar för att kunna tillmötesgå kraven när det gäller digital utrustning 

på skolan. Lärarnas datorer byts ut vart fjärde år, medan elevernas datorer är mycket äldre och 

fungerar dåligt, med återkommande teknikstrul. Denna motsägelse skapar frustration och stress 

hos både elever och lärare i klassrummet. Att den tekniska utrustningen på skolan inte alltid är 

kompatibel med elevernas digitala verktyg orsakar dubbelarbete för läraren genom att 

papperskopior ska skrivas ut på de digitala uppgifterna och läggas på expeditionen. 

Frågan som ställdes i början av denna studie var om det skapas ett samförstånd mellan teknik 

och pedagogik eller om det uppstår ett motsatsförhållande. Svaret på detta är både ja och nej. 

Viljan och ambitioner finns hos både skolledning och lärare, de svårigheter som resultatet från 

studien visar går att lösa genom att ge mer tid till fortbildning av ny digital teknik, både vad 

gäller utrustning som digitala verktyg och programvaror. Ny kunskap tar tid, inte bara under 

någon studiedag utan det behövs även tid för reflektion, det är där ny kunskap skapas som måste 

förvaltas och ”landa” genom att både utöva teori och praktik som varvas. Ja, samförstånd kan 

skapas om dessa nämnda kriterier efterlevs, och sammantaget kan detta öka både arbetsglädje 

och skapa arbetsro. Om inte, kan ett motsatsförhållande uppstå. Tekniken upplevs då som något 

svårt och jobbigt, som man försöker undvika. 

Genom de kunskaper som studien bidragit med kring lärarnas tankar och känslor som visat sig 

kring kravet på den utökade digitaliseringen, kan dessa vara till nytta för utformning av digital 

fortbildning för lärare, samt belysning av vikten av skolledningens ansvarsroll att stödja lärarna 

i deras utveckling av digitala kunskaper. Avslutningsvis visar resultatet ett behov från 

deltagarna i studien att vara ”två steg fram och ett tillbaks”, istället för titeln på detta arbete: 

”ett steg fram och två tillbaks”. Detta betyder att lärarna vill känna att de är förberedda och 
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ligger i framkant när det gäller att utöka den digitala undervisningen, samt att kunna uppleva 

trygghet och säkerhet i användandet av den digitala tekniken och inte som en del av dem 

upplever det just nu, med känslor av oro och stress. Tid bör kunna fördelas bättre till lärarna 

med hjälp av en förstående och framsynt skolledning.  

 

4.4 Vidare forskning 

Det finns mycket forskning kring digitalisering i skolans värld, inom alla olika skolformer och 

ur olika perspektiv; lärare, elever och skolledning. Få studier har däremot hittats där 

tidsaspekten belysts konkret och där outtalades känslor berörts nämnvärt. Som framkommit i 

detta examensarbete sker det en allt snabbare utveckling inom digitalisering, som troligen 

kommer att fortsätta. Därför blir studier kring ämnet snabbt inaktuella, vilket leder till att det 

alltid kommer finnas intressanta synvinklar inom området att belysa för framtida forskning. 

En större undersökning med utökat antal deltagare och material vore intressant, men då bör det 

finnas två forskare som tillsammans gör studien, dels för att ett större material lätt kan bli 

ohanterligt för en ensam forskare, dels för att diskussioner kring materialet och vilka 

kategoriseringar som ska göras kan leda till att materialet ses med andra ögon, vilket kan göra 

att resultatet kommer att se annorlunda ut än i föreliggande studie.  

Det vore även intressant att göra en liknande studie med åldersgrupperingar med lärare och 

jämföra för att se skillnader dem emellan vad gäller upplevelser och uppfattningar kring den 

utökade digitaliseringen. Är det skillnad mellan exempelvis åldersgrupperna 25–40-åringar och 

40–60-åringar? Handlar det om en generationsfråga eller spelar det ingen roll?  

Vilka resultat skulle en liknande studie få om deltagarna istället var de som är motståndare till 

utökad digitalisering? Vilka tankar och känslor och kanske outtalade tankar kommer fram? 

Vore ett bra underlag för skolledningen att jobba utefter för att försöka få med alla på 

”digitaliseringståget”. 

En fenomenografisk metod anses vara ett bra val för denna studie, men vilket resultat kan en 

studie gjord med t.ex. en narrativ metod få? Där deltagarna istället skriver en berättelse utifrån 

några utvalda frågeställningar? Kan det outtalade läsas mellan raderna när deltagarna får chans 

att reflektera mer än vad som görs i en intervjusituation, eller fordras det ljudinspelningar för 

att lyssna till tonfall? 

Som tidigare nämnts, är urvalet snävt och endast riktad till en skolform, vuxenutbildning. 

Fortsatt forskning kan ske utifrån samma syfte men i andra skolformer. Blir det liknande resultat 

eller kan det bli helt annorlunda? Exempelvis utifrån en grundskola eller ett 

ungdomsgymnasium. Det vore intressant att få fram.   
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6 Bilagor  

Bilaga 1 Brev till deltagare 

 

Skövde den 14 mars 2018 

 

Förfrågan om deltagande i en studie 

 

Jag studerar på magisterprogrammet på högskolan i Skövde och skriver nu min 

magisteruppsats. Syftet med denna studie är att ta reda på hur du som lärare inom 

Vuxenutbildningen uppfattar begreppet digital kompetens, samt hur du använder dig av 

digitala verktyg i din egen undervisning. Jag vill veta hur du ser på införandet av digitala 

verktyg under tiden som du jobbat som lärare. Undersökningen görs alltså ur ett 

lärarperspektiv, där jag har valt ut fem erfarna lärare inom olika ämnesområden, där du är en 

av de utvalda.  

Jag skulle därför vilja intervjua dig enskilt någon gång det passar dig. Intervjuerna kräver inga 

förberedelser och de tar ca 30-40 minuter och kommer att spelas in med hjälp av Ipad eller 

mobiltelefon och anteckningar kommer att föras av mig. Ljudinspelningarna kommer att 

förvaras på säker plats och kommer inte att vara tillgängliga för obehöriga.  

Det är viktigt att du är medveten om att deltagandet är frivilligt och att du har rätt att avbryta 

ditt deltagande närsomhelst. Examensarbetet kommer att försvaras vid ett seminarium i slutet 

av maj på högskolan i Skövde. Du kommer att få ett exemplar av arbetet när det är 

färdigställt. 

Eftersom du själv bestämmer om du vill delta eller ej vill jag att du meddelar mig via mejl 

vilket du vill göra. 

Jag kommer givetvis att avidentifiera dina intervjusvar och du kommer att få ta del av det 

transkriberade materialet, för att jag vill säkerställa mig om att jag uppfattat dig rätt. Alla 

uppgifter kommer att behandlas med största konfidentialitet. Varken du, dina kollegor eller 

skolenheten kommer att namnges. Allt material kommer alltså att avidentifieras och 

behandlas konfidentiellt av mig.  

Informationen du lämnar kommer inte att användas till annat än forskning. Den kommer inte 

användas eller lånas ut för andra syften. 

Hälsningar 

Annette Skoglund 
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Bilaga 2 Beskrivning av respondenter 

 

Antalet respondenter var fem lärare av varierande kön, ålder och undervisande ämnen. 

Anledningen till urvalet var att få en så stor spridning som möjligt och inte ta lärare från 

samma arbetslag utan de deltog i intervjun oberoende av varandra och att jag ville få fram ett 

resultat från lärare som inte undervisade i samma ämnen.  

 

 

 Kön Ålder  Undervisning  Antal 

år 

som 

lärare 

Antal 

år på 

skolan 

Lärare A kvinna 40 Svenska som andraspråk, 

tyska 

15 14 

Lärare B man 57 Historia, samhällskunskap, 

internationella relationer, 

religion, hälsoekonomi 

17 14 

Lärare C kvinna 56 Vård- och omsorg 9 5 

Lärare D man 42 Matematik, ekonomi, 

psykologi 

20 11 

Lärare E man 61 handelsprogrammet 34 8 
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Bilaga 3 Intervjufrågor/Guideline 

 

Inledning 

- Kön 

- Ålder 

- Vilken kurs undervisar du i? 

- Vilken utbildning har du? 

- Hur länge har du arbetat som lärare? 

- År på skolan? 

 

Begreppet digital kompetens 

- Vad innebär begreppet digital kompetens för dig? 

-  Vad är inte digital kompetens? 

- På vilket sätt uppfattar du din egen digitala kompetens? Varför? 

- Varför är det viktigt med digital kompetens? 

- Är det krav på lärares digitala kompetens idag?  

 

Digitalisering i undervisningen/tankar och känslor kring digitalsering 

- Vilka digitala verktyg använder du i din undervisning? 

- Hur ofta använder du dem i din undervisning? 

- På vilket sätt och i vilken omfattning använder du dem?  

- Använder du dig av sociala medier i din undervisning? 

- Om ja, vilka använder du dig av? 

- Hur upplever du det? Är det ett redskap till inlärning eller inte? 

- Är du bekväm med att använda din privata facebook med elever? 

- Vad är den stora skillnaden jämfört med tidigare undervisning utan digitala hjälpmedel?   

- Hur har din undervisning förändrats under tid med digitala hjälpmedel? 

- Hur kan undervisningen förändras för att nå de uppsatta målen gällande digital kompetens? 

- Är det enbart fördelar med den utökade digitaliserade skolan? Förklara!  

- Vilka är nackdelarna med utökad digitalisering? 

- Vad finns det för fallgropar för lärare? T.ex. strul med teknik m.m. 

- Diskuterar du digitala verktyg med dina kollegor inför lektionsplaneringar? 

- Använder du dig av kollegialt lärande med hjälp av digitala verktyg? T.ex. bloggar, nätverk 

med andra lärare nationellt eller globalt?  

- Ger du eller tar du lektionstips av lärare utanför den egna verksamheten? 
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- Gör du ditt eget material med hjälp av digitala verktyg? 

- Om ja, vilket slags material? 

- Anser du att det finns tillräckligt med digitala hjälpmedel att använda i undervisningen? Är 

tillgången god på skolan? 

- Anpassar du din undervisning utifrån elevernas digitala kunskaper? 

- Hur gör du för att motivera elever som har ett motstånd mot tekniken? 

- Anser du att det bör vara ett krav på att lärare har digital kompetens idag? 

- Kommer du att göra förändringar i din undervisning utifrån den förändrade läroplanen? 

 

Synen på skolledningens roll för utökad digitalisering 

- Anser du att skolledningen är positivt inställd till digitaliseringen inom skolan?  

- Om ja, ge exempel! 

- Om nej, varför? 

- Hur ser skolledningen på lärares behov av fortbildning inom digitalisering? 

- Hur arbetar din rektor med att driva utvecklingen framåt när det gäller digitalisering? 

- Anser du att rektor är delaktig och tar ansvar för utökad digitalisering? 

- Görs det något på skolan för att möta de utökade kraven från den reviderade lp?  

- Vilken fortbildning har du fått i digital kompetens/att kunna hantera digitala verktyg? 

- Erbjuds det fortbildning inom området? 

- Skulle du vilja ha mer fortbildning inom digital kompetens? 

- Köper man in nya digitala läromedel? 

- Anser du att det finns behov inom vuxenutbildningen att satsa på utbildning för personalen 

för att kunna möta kravet på det utökade behovet av ”att alla elever utvecklar en adekvat 

digital kompetens”? 


