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Abstract 
 
Detta arbete syftar till att undersöka vilka attityder fyra engelsklärare samt en lärare 
i samhällsorienterande ämnen i årskurs 7-9 har till digitalisering i skolan i allmänhet 
och ett specifikt digitalt läromedel i synnerhet i samma kommun. Arbetet syftar även 
till att översiktligt redogöra för de olika roller som krävs för förändring. 
Semistrukturerade intervjuer med fem lärare i samma kommun, samt med 
försteläraren i it har genomförts för att undersöka fördelar och nackdelar som kan 
finnas med ett digitalt läromedel med fokus på engelska. Forskningen som 
presenteras samt resultaten antyder att en förändring, som digitalisering i 
undervisningen innebär, kräver engagerade och positiva lärare som ser fördelar med 
förändringen tydligt. För att lärarna ska bli positivt inställda krävs en engagerad och 
positiv skolledning. I den aktuella kommunen ser inte lärarna vinsten med 
förändringen tydligt vilket kan vara en av orsakerna till att förändringsarbetet går 
tungt. I slutet av arbetet ges några förslag på hur en skolledning skulle kunna arbeta 
för att underlätta införandet av ett digitalt läromedel. 
 
Nyckelord: 
 
digital dexterity, digitalisering, lärares attityd, utvecklingsarbete, digital 
transformation, förändringsagenter  
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1. Inledning 
 
Den 3 september 2017 skickade Regeringskansliet ut en Promemoria som 
uppmanade all personal i skolan att de i arbetet med normer och värden skulle 
“...uppmärksamma både de möjligheter och risker som en digitalisering medför” 
(Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument, 2017). Skolan ska alltså arbeta 
med digitalisering och hjälpa sina elever att leva i ett allt mer digitaliserat samhälle. 
Digitalisering är något alla i skolan ska arbeta med och Lgr11 reviderades 2017 för 
att poängtera vikten av detta. Kursplanen för engelska har inte ändrats, däremot finns 
förändringar i första och andra kapitlen som är övergripande för hela skolan. 
 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen 
påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att 
utveckla sin förmåga att använda digital teknik. (Lgr11,  s. 9) 

 
När eleverna gått ut grundskolan är ett av målen att de “kan använda såväl digitala som 
andra verktyg och medier för [...] lärande” (Lgr11,  s. 13). 
 
För att uppfylla ovanstående krav ansåg skolchefen i den kommun detta arbete 
handlar om, hädanefter kallad Kommunen, att det rätta var att köpa in ett paket med 
ett komplett digitalt läromedel.1 
 
Till läsårsstarten 2018 hade ett nytt digitalt läromedel köpts in till samtliga skolor 
och de flesta2 ämnen från årskurs fyra till årskurs nio i Kommunen. Detta paket 
innehöll elev- och lärarmaterial i ämnena för mellan- och högstadiet. I och med detta 
skulle inga andra läromedel köpas in och alla berörda lärare skulle arbeta i detta 
läromedel och inget annat. Enligt skolchefen (samtal, november 2018) fanns inget 
förbud på något sätt mot att använda andra läromedel men med detta följde köpstopp 
på övriga läromedel. Det är svårt att jämföra det digitala och det analoga läromedlet 
då jag inte sett det analoga för 7-9. Dock är det digitala och det analoga läromedlet 
i engelska för årskurs 3 samt 4-6 i engelska identiska, det är exakt samma texter, 
övningar samt lärarmaterial med den enda skillnaden i den digitala versionen att den 
ständigt uppdateras med aktuella texter vid speciella högtider till exempel. 
Skolledningen i Kommunen köpte in ett komplett digitalt läromedel och delade ut i 
skolorna. 
 
Detta arbete kommer att fokusera på hur lärare i årskurs 7-9 tagit till sig detta 
läromedel och deras attityd till detsamma. 
 
  

                                                
1 Detta enligt ett personligt samtal med denne före studiens genomförande. 
2 Utom hemkunskap och  slöjd. 
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2. Tidigare forskning 
 
Den svenska skolan digitaliseras i allt högre utsträckning, flera kursplaner i 
grundskolan har uppdaterats, dock inte engelska, men såväl i kapitlet om värdegrund 
som i kapitlet om övergripande mål och riktlinjer beskrivs hur och varför 
digitalisering är så viktigt att arbeta för, till exempel genom att betona hur samhället 
blir allt mer digitaliserat och hur viktigt det då blir för skolan att förbereda eleverna 
för detta. 

 
Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar 
individen och samhällets utveckling. Alla elevers ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga 
att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt 
förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna 
värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla 
digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. (Lgr11, s. 9)  

 
Med digitalisering menar således Skolverket att eleverna ska lära sig att använda 
digital teknik och att de ska öva sin källkritiska förmåga i det allt mer digitaliserade 
samhället. 
 
Informationsteknologi, hädanefter förkortat it med gemener då litteratur som 
studerats huvudsakligen benämner det så, i skolan är inte helt enkelt att beskriva. 
Det är inte ett enda kunskapsområde, vilket kommer att beskrivas mer utförligt 
under rubriken Digital Transformation. Denna studie fokuserar på införandet av ett 
digitalt läromedel och lärarnas attityd till det.  
 
Det har av tradition funnits en tendens att blanda ihop begreppen skolutveckling och 
införandet av it, vilket Dunkels & Lindgren beskriver: “Sedan slutet av 1990-talet 
har skolutveckling ofta varit synonymt med införandet av it” (Dunkels & Lindgren 
2014, s. 9). Som exempel har skolor köpt in datorer till varje elev och därmed blivit 
1:1-skolor, de har skickat personal på fortbildning och kallat det skolutveckling. 
Dunkels & Lindgren (2014, s. 9) menar vidare att om detta vore det enda rätta svaret 
på hur man inför it i skolan var skolan nu, efter två decennier med utvecklingsarbete, 
redan digitaliserad och de som arbetar i skolan borde känna sig bekväma att arbeta 
digitaliserat vilket inte är fallet. Jan Hylén, konsult som på uppdrag av det oberoende 
forskningsinstitutet Ifous har gjort en studie kring skolutveckling och digitalisering, 
har kommit fram till att “huvudmannanivån avgör om kommuners och skolors it-
satsningar lyckas” (Pålsson 2014, s. 20). Pålsson (2014, s. 20) hänvisar vidare till 
Hylén i samma rapport vikten av att skolans ledning inspirerar sina lärare i 
utvecklingen mot en digitaliserad skola, där lärarna faktiskt utvecklar sin 
undervisning med hjälp av tekniken. 
 
Kommunen där denna studie genomförts är sedan ett par år tillbaka klara med sin 
1:1-satsning. Alla elever från årskurs tre har en egen dator, i årskurs ett och två har 
de iPads. Att köpa in ett komplett digitalt läromedel anser skolchefen i Kommunen 
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vara en naturlig fortsättning på 1:1-satsningen. Inför upphandlingen gavs tillfälle för 
lärare att vara med på informationsträffar med de större digitala läromedelsförlagen. 
Lärarna som deltog fick säga vad de tyckte men sedan var det ledningen som tog 
beslutet om vilket digitalt läromedel som skulle köpas in. När köpet var genomfört 
var det i det närmaste dags för läsåret 18/19 att börja och skolchefen meddelade 
rektorerna i kommunen att allt var klart att börja använda. 
 
Det har inte forskats mycket på lärares attityder kring digitalisering, däremot finns 
det forskning kring hur styrelser i framgångsrika företag på bästa sätt engagerar sina 
anställda i den stora förändring som det kan innebära. Det finns även forskning på 
annat förändringsarbete i skolan, och en liten del av det presenteras i följande 
avsnitt. 
 
2.1 Förändringsarbete i skolan 
 
Det finns forskning som beskriver olika förändringsarbeten i skolan och hur det kan, 
eller rentav bör, genomföras för att bli så framgångsrika som möjligt. Ahlbäck 
sammanfattar införandet av digitala skrivtavlor i alla skolor i en kommun som att 
för att en förändring i skolan ska bli framgångsrik krävs att lärarna enkelt ska kunna 
se vinsten eller fördelen med förändringen (2018, s. 20). En annan viktig faktor för 
att ett förändringsarbete ska bli framgångsrikt är att lärarna måste få såväl tid som 
andra resurser till att lära sig det nya. Här kommer rektorernas viktiga roll i 
förändringsarbetet in. De måste se till att lärarna får möjlighet både tidsmässigt och 
utbildningsmässigt att ta till sig det nya (2018, s. 137). Rektorerna är viktiga när det 
gäller lärarnas attityd till det nya, de måste själva vara engagerade för att få lärarna 
engagerade och positiva till förändringen. En engagerad och positiv skolledning är 
en förutsättning för en positiv skolkultur och en positiv skolkultur ger en förändring 
möjlighet att bli framgångsrik (2018, s. 156).  
 
När en stor förändring ska genomföras i en stor organisation som skolan är har 
Blossing i en artikel från 2013 redogjort för olika roller som behövs för att det ska 
fungera. Rollerna han hittat i sin undersökning är uppdelade i mikronivå som är den 
enskilda skolan och makronivå som är Kommunens kunskapskontor. På mikronivån 
finns Biträdet och Handledaren och på makronivån finns Projektledaren och 
Organisationsutvecklaren. Biträdet står för driften på mikronivå och Handledaren 
står för utvecklingen. På makronivån är det Projektledaren som står för drift och 
Organisationsutvecklaren som står för utveckling (Blossing, 2013). Längre fram i 
studien kommer dessa roller att appliceras på de olika aktörerna i Kommunen under 
avsnitten Syfte samt Diskussion. 
 
Frågan kring digitalisering är numera hur och inte om den ska användas. Willermark 
(2018) har undersökt grundskollärares, verksamma i Norge, Sverige samt Danmark, 
utveckling av deras digitala undervisningspraktik. Willermark beskriver detta 
utvecklingsarbete som trögt och förklarar det med dess komplexitet. 
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Lärare upplever, enligt Willermark (2018) ett skriande behov av 
kompetensutveckling för att kunna använda den digitala tekniken som ett 
pedagogiskt verktyg i undervisningen. Det behovet blir inte mindre av det faktum 
att lärarna förväntas arbeta digitaliserat samtidigt som det inte någonstans är 
specificerat hur det rent praktiskt ska gå till. Hur det i praktiken ska gå till lämnas 
till den enskilde läraren. Det som då händer är att lärarna får kravet att arbeta 
digitaliserat i sin undervisning men de får inte veta varken hur eller riktigt vad 
digitaliserat innebär då ingen har svaret. Willermark (2018) jämför digitalisering i 
skolan med andra större förändringar i andra organisationer och ser att i förändringar 
i andra organisationer är det viktigt att individerna i dem behöver lära sig de nya 
formerna av aktiviteter och därifrån börja utveckla en ny typ av praktik. Individerna 
i andra organisationer behöver med andra ord alltså först lära sig det nya och sen 
omvandla det i praktiken och skolan är inget undantag, en stor förändring behöver 
komma inifrån för att ha bäst möjlighet att bli framgångsrik. 
 
Lundahl (1998, s. 27) menar att när den svenska skolan började decentraliseras på 
70-talet var tanken att lärare tillsammans med sina elever skulle komma fram till 
lämpligt stoff samt hur arbetet i ämnena skulle ske. Detta kräver, anser Lundahl, att 
man litar på lärarens kompetens men det förutsätter även att läraren känner att 
hon/han har den friheten samt att hon/han eller han har ett bra samarbete med såväl 
elever som kollegor och skolledare. “Den förutsätter också att läraren känner att 
friheten finns och att det är möjligt att tillsammans med elever, kolleger och 
skolledare bedriva förändringsarbete” (Lundahl 1998, s. 27). Lundahl menar att 
lärarnas frihet har minskat i och med decentraliseringen i och med att den statliga 
styrningen har blivit allt starkare. Lundahl fortsätter sitt resonemang med att påvisa 
hur lärarnas frihet minskat med åtgärder som reglering av arbetstid, arbete i 
ämnesövergripande arbetslag, nationella prov och inte minst ekonomiska 
nedskärningar. 
 
För att sammanfatta Dunkels & Lindgrens resonemang (2014, s. 9) kan sägas att den 
allmänna debatten angående digitalisering i skolan gör gällande att skolan ligger 
efter i utveckling trots att den arbetat med detta i närmare två decennier. Dunkels & 
Lindgren hävdar vidare att detta bottnar i en okunskap om hur digitaliseringen ska 
gå till, och att denna brist på kunskap till stor del beror på att ingen riktigt kan säga 
vad it är. “Inte ens it i skolan är ett enda kunskapsområde” (2014, s. 9).  
 
Kraven på att skolan ska vara kostnadseffektiv har ökat vilket i sin tur resulterat i 
ökade krav att kunna mäta vad som händer i skolan (Pålsson 2014, s. 17). Pålsson 
sammanfattar även konsulten Jan Hyléns teori att, för att lyckas med 
digitaliseringsarbete i skolan, behöver skolan bli tydlig med vad man egentligen 
menar med “...it-användning i undervisningen…”(Hylén 2014, s. 20). Slutligen 
fortsätter Pålsson att sammanfatta Hylén med att beskriva hur utveckling ska kunna 
ske, att man måste göra vad en lärare skulle beskriva som en pedagogisk planering. 
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Man måste beskriva tydligt vad för aktivitet som ska ske och vilka förmågor som 
ska tränas och så vidare. Risken om man inte arbetar på detta tydliga sätt är, menar 
Hylén, är att ingen utveckling kommer att ske. Vidare krävs att det är huvudmannen 
som avgör hur framgångsrika olika satsningar ska kunna bli då det är huvudmannen 
som har det övergripande ansvaret för hur undervisningen i skolan bedrivs (Hylén 
2014, s. 19). 
 
Vid universitetet i Oxford finns en forskningsgrupp, Technology-Assisted Lifelong 
Learning, som 2012 kom fram till att ålder inte är en faktor som påverkar trögheten 
i utvecklingen mot en digitalisering. Det som påverkar hur det fungerar är istället 
hur lärare och elever ser sig i förhållande till den. De har hittat en avgörande faktor 
om vad som är viktigt och de beskriver den som om man ser sig som en digital 
besökare eller digital bofast. Den digitala besökaren är den som använder de digitala 
hjälpmedlen som verktyg och den digitala bofasta ser “...inte nätet enbart som en 
verktygslåda, utan som ett rum, där man tillbringar stora delar av sitt sociala liv 
(Pålsson 2014, s. 21). Lärares attityd är viktig för elever då de står i en 
beroendeställning till dem. För att lärare ska kunna lära ut det digitala 
förhållningssättet i sin undervisning krävs att lärarna själva får det stöd de behöver 
från ledningen. 
 

Relationen mellan lärare och de barn vars lärprocesser de leder är av dialektisk och 
systemisk natur. Det betyder i korta drag att alla konstant påverkar varandra på gott 
och ont och att ingen kan undgå att påverka eller att bli påverkad. Goda lärare skapar 
goda elever och dåliga lärare skapar dåliga elever”. (Jensen & Löw 2016, s. 7) 

 
2.2 Förändringsarbete i företag 
 
Det är inte bara skolan som digitaliseras i allt större utsträckning, det är något som 
sker överallt. Det är heller inte bara i skolan man finner utmaningar till denna 
förändring, digitaliseringen är en stor förändring och det är naturligtvis en mödosam 
sådan, även om den syftar till att i förlängningen underlätta, i skolan för personal 
och elever samt i företag för att öka effektiviteten och därmed maximera vinsten.  
 
För att ett företag ska bli framgångsrikt i sin digitala fingerfärdighet krävs enligt 
Gartner, ett företag som utbildar människor i digital fingerfärdighet, Digital 
Dexterity, att personalen måste invigas i omställningsarbetet så de känner sig 
delaktiga och viktiga i processen. De anställda behöver inte bara kunna den digitala 
tekniken, de måste även vilja arbeta med den för att det ska bli framgångsrikt 
(Digital Dexterity at Work 2018, s. 4)3. Gartner har gjort en global studie där 3500 
anställda i industrier har tillfrågats om sina attityder kring digitalisering. Bland annat 
framkom att det inte finns något samband mellan ålder och digital fingerfärdighet. 
Däremot visar undersökningen att i industrier där de anställda är digitalt 
fingerfärdiga är effektiviteten tre gånger så hög som i industrier där de är mindre 
                                                
3 Företaget Gartner skriver inte ut författarna till sina undersökningar, hänvisar därför till Gartner. 
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kompetenta digitalt. Det framgår även att bara 9% av de anställda och 16% av 
cheferna är just digitalt fingerfärdiga (Digital Dexterity at Work 2018, s. 8). 
Undersökningen visar även att de chefer som kan förklara hur och varför digital 
fingerfärdighet är viktigt för sina anställda får kompetenta sådana (Digital Dexterity 
at Work 2018, s. 10). Om man översätter detta till skolans värld kan man jämföra 
det med ett av rektorernas ansvarsområden, nämligen att rektor ska se till att: 

 
personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska 
kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av 
sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen. (Lgr11, s. 19) 

 
Widlund (2018, s. 7) beskriver hur företag på bästa sätt kan genomföra digitalisering 
och slår fast att ett “...framgångsrikt entreprenörskap handlar om att vara lösningen 
på kundens problem” (2018, s. 7). Vikten av ett genomtänkt genomförande av 
digitalisering betonas, det är hur en ledning genomför ett förändringsarbete som är 
helt avgörande för dess framgång. Studien beskriver Widlund själv som en guide till 
hur digital transformation kan appliceras på alla typer av verksamheter. Widlund 
hävdar vidare att alla påverkas av digitalisering och att vi alla behöver bli digitala. 
Det viktigaste i utvecklingen till att bli ett modernt företag, menar Widlund, är 
“medarbetare som är engagerade och handlingskraftiga” (2018,  s. 159). För att få 
till sådana medarbetare ger Widlund (2018, s. 159) en rad exempel, däribland ökad 
involvering och utbildning men även en ledning som visar sina anställda förtroende 
och öppenhet. 
 
2.3 Digital transformation 
 
Jansson & Andervin  gör tydligt att man ska akta sig för att försöka definiera vad 
digitalisering är då de i sin forskning upplever att i princip alla definierar det olika 
och att då försöka sig på en enda definition blir fruktlöst. Däremot går Jansson & 
Andervin tillbaka till den ursprungliga betydelsen av att digitalisera vilket är att 
“tekniskt göra analog information (exempelvis text, ljud eller bild) digital” (2016, s. 
37). Jansson & Andervin anser att digitalisering är förändring på tre nivåer, den 
tekniska nivån som processorkraft, produkt- och tjänstenivån som till exempel ett 
socialt nätverk samt beteendenivån vilket innefattar ett förändrat beteende. Detta 
förändrade beteende ger eko även i skolor där röster höjs att börja använda tekniken 
mer. I och med ett ökat användande i skolor (och naturligtvis överallt annars) blir 
kravet på bättre och enklare teknik högre. I takt med enklare och bättre teknik ökar 
efterfrågan ännu mer (2016, s. 37). 
 
Jansson & Andervin (2016, s. 40) listar tio fällor att undvika i den digitala 
transformationen och nedan kommer det att sammanfattas som en liten checklista 
för hur ett förändringsarbete bör gå till för att bli lyckosamt. Samsyn krävs för att en 
förändring ska lyckas, alla måste dra åt samma håll. Det måste vidare finnas en 
känsla i organisationen att förändringen är viktig och att den bör ske skyndsamt, 
risken med att inte ha en känsla av att det är lite bråttom blir enligt Jansson & 
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Andervin att man kan känna sig lite nöjd med det man åstadkommit och enligt dem 
är självbelåtenhet “förändringsviljans värsta fiende” (2016, s. 40). Det krävs vad de 
benämner som ett gott ledarskap samt en vision över vart man vill komma med 
förändringen. Attityden i själva organisationen är också oerhört viktig för att den 
digitala transformationen ska lyckas, ett sätt för att skapa en sådan miljö är att 
ledningen lever som de lär. 
 
Även Jansson & Andervin (2016) lyfter fram att personalen i organisationen som 
ska förändras behöver se vinsten med förändringen snabbt och enkelt, de hävdar att 
ledningen till och med ska planera och visa upp vinster med förändringen på ett 
tidigt stadium. Slutmålet bör, enligt dem, vara ett digitalt nirvana och hävdar att 
även om målet är ouppnåeligt så går det att beskriva och digitalt nirvana är en bra 
vision 
 
2.4 Jämförelse mellan det digitala och det analoga läromedlet i 
Kommunen 
 
Det är ingen större skillnad mellan det digitala och det analoga läromedlet i 
Kommunen. Det som skiljer sig är att det digitala läromedlet har dels ett avsnitt de 
kallar Supreme Texts, dels ett avsnitt som heter More Excersises. Dessa avsnitt 
innehåller fler texter och fler övningar för elever som blir klara eller inte blir 
tillräckligt utmanade av de andra avsnitten. Denna individualisering är i enlighet 
med Lgr11 som under rubriken för vad lärare är skyldiga att göra skriver “Läraren 
ska [...]  stimulera, handleda och ge extra anpassningar eller särskilt stöd till elever 
som har svårigheter” (Lgr11, s. 14). 
 
3. Syfte och frågeställningar 
 
I detta kapitel ställs tre frågor, de två första avser att undersöka informanternas 
attityder till ett digitalt läromedel och den tredje avser att undersöka vad som behövs 
på en mer organisatorisk nivå för att genomföra en stor förändring. Denna tredje och 
sista fråga undersöks enbart genom studier av tidigare forskning. 
 
3.1 Syfte 
 
Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka engelsklärares attityder till 
digitaliseringen i skolan i allmänhet och ett digitalt läromedel i synnerhet. Studien 
kommer även att undersöka om det kan finnas samband mellan lärarnas attityd och 
hur de fått det digitala läromedlet presenterat för sig. För att få ytterligare perspektiv 
intervjuas även en lärare som undervisar i samhällsorienterande ämnen. 
Anledningen till att en lärare i de ämnena intervjuats är att engelsklärarna visade sig 
ha en väldigt samstämmig inställning till det digitala läromedlet även om de inte 
nödvändigtvis hade samma inställning till digitalisering.  
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3.2 Frågeställningar 
 
● Vilka attityder finns det bland informanterna och hur resonerar 

informanterna kring dem?  
● Vilka fördelar respektive nackdelar finns enligt informanterna med ett 

digitalt läromedel med fokus på engelskundervisningen?  
● Vilka olika roller behövs enligt forskning för att genomföra en stor 

förändring, som digitalisering är, så effektivt som möjligt? 
 
Denna undersökning syftar alltså till att undersöka hur informanterna upplever sin 
verklighet med införande av ett digitaliserat läromedel. Undersökningen är på så sätt 
inspirerad av fenomenologi, det är informanternas egna livshistorier, eller i detta 
fallet, upplevelser av implementeringen av ett digitalt läromedel som är i fokus 
(Annerberg, 2018). 
 
4. Metod 
 
Fokus ligger, som nämnts tidigare, på hur lärare upplever digitalisering men för att 
en förändring ska kunna ske så effektivt som möjligt krävs att olika befattningar 
inom en organisation är involverade, därför har även ett samtal med skolchefen 
skett. En intervju med försteläraren i it för grundskolan i Kommunen har också 
genomförts för att undersöka hur olika aktörer i skolan uppfattar implementeringen 
av det digitala läromedlet. 
 
För att undersöka lärares attityder kring ett digitalt läromedel i årskurs 7-9 i samma 
kommun användes semistrukturerade intervjuer. Anledningen till att 
semistrukturerade intervjuer valdes var att det inte finns  mycket tidigare forskning 
på just orsaker till lärares attityder, det var alltså ett relativt outforskat fält. 
Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängerud beskriver två scenarier där 
metoden samtalsintervju, som en semistrukturerad intervju innebär, är att föredra i 
en undersökning och de är när det inte finns så stora kunskaper kring det som ska 
undersökas samt när vi vill veta hur människor uppfattar sin egen verklighet (2017, 
s. 261-262).  
 
För att nå syftet är inte frågorna i intervjuerna formulerade så som i syfte och 
frågeställningar utan de är formulerade på det sätt som borde ge informanterna 
tydlighet i vad som efterfrågades. Intervjufrågorna till lärarna finns i sin helhet i 
bilaga 8.3 och intervjufrågorna till försteläraren i it i bilaga 8.4.  
 
4.1 Genomförande och etiska avväganden 
 
Som ett allra första steg skickades en ansökan till Forskningsetiska nämnden vid 
Högskolan Dalarna gällande behandling av personuppgifter. När ansökan godkänts 
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skickades ett mejl ut till alla biträdande rektorer för årskurs 7-9 ut i Kommunen där 
de blev ombedda att sätta mig i kontakt med lärare som undervisar i engelska i 
årskurs 7-9. I det mejlet informerades de om och ombads att ge eventuella 
informanter en timme ungefär av sin arbetstid till att träffa mig för en intervju. Redan 
i denna första kontakt informerades att deltagarnas identiteter inte skulle röjas, alla 
eventuella personuppgifter skulle avidentifieras, samt att deltagandet var frivilligt. 
Det informerades även om att det behövdes både positiva och mindre positiva (till 
digitalisering) informanter. Efter ett påminnelsemejl och en vecka i tid då inga svar 
inkommit, kontaktades lärare jag känner och bad dem ge mig namn på så många 
lärare de kunde komma på i högstadieskolorna i Kommunen som undervisar i 
engelska. 
 
Det andra steget var att skicka de lärare som visat intresse för undersökningen ett 
mejl där de informerades om syftet med studien och varför det var så viktigt att få 
både positiva och mindre positiva informanter till undersökningen. Återigen 
betonades att deltagandet var frivilligt och att deras intervjuer skulle vara 
avidentifierade och inte lämnas ut till någon, samt att all inspelning skulle raderas 
så snart arbetet var godkänt. Informationsbrevet finns i bilaga 8.1.  
 
I och med informationsbrevet, som följer riktlinjerna i Forskningsetiska anvisningar 
för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna (2017), uppfyller studien 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Då de fyra engelsklärarna, visade sig ha väldigt liknande attityd till det digitala 
läromedlet kontaktade jag försteläraren i it i Kommunen och bad om namn på lärare 
i 7-9 som var positivt inställda till läromedlet och fick två namn. Jag valde ett av 
dem och det var en lärare i samhällsorienterade ämnen som även hen ställde upp för 
en intervju. För ytterligare perspektiv intervjuades även försteläraren i it, även hon 
informerades om studien i ett informationsbrev, bilaga 8.2. 
 
Informanterna fick inledningsvis vid intervjutillfället läsa igenom samtliga frågor. 
Frågorna har inte ställts ordagrant då jag ibland fått svar på flera frågor utan att ha 
behövt ställa dem. Efter varje intervju har jag och respektive informant tittat på 
frågorna en gång till för att vara säkra på att alla frågor är ställda. Vid intervjuernas 
genomförande kände inte intervjuaren (LD) och informanterna varandra. 
 
4.2 Informanterna 
 
Sex lärare ingår i studien, de arbetar på olika skolor i Kommunen och kommer 
hädanefter att benämnas som Milla, Jenny, Berit, Niclas, Botto och Vera. Milla, 
Jenny, Berit samt Niclas undervisar i engelska och Botto i samhällsorienterande 
ämnen. Vera är förstelärare i it och inte med i tabellen. 
 



 

13 
 

Tabell 1 Översikt av informanter 

Namn Hur länge har du 
arbetat i skolan? 

Hur har du lärt dig 
läromedlet? 

Hade du behövt 
mer resurser att 
lära dig? 

Jenny 20 år Själv Ja 

Milla 4 år Av kollegor Nej 

Berit 14 år Själv Ja 

Niclas 4 månader Av mentor Nej 

Botto 10 år Själv Nej 

 
5. Resultat av intervjuerna 
 
I följande avsnitt sammanfattas de transkriberade intervjuerna. De inspelade 
intervjuerna har transkriberats ordagrant och sedan sammanfattats i tre olika 
frågeställningar. Under de olika rubrikerna kommer först frågorna att sammanfattas, 
detta för att försteläraren i it inte fick exakt samma frågor som de övriga lärarna och 
jag vill redovisa alla svar i samma text, en sammanfattning är därför mest 
överskådligt. Slutligen kommer jag försöka reda ut om det finns ett samband mellan 
hur en skolledning presenterar något nytt och hur väl lärarna kan ta det till sig. 
 
5.1 Vad är digitalisering för dig i ditt yrke? 
 
Jenny anger att det är många olika saker som att söka och använda olika digitala 
medier samt att Kommunen nu använder sig av digitaliserade läromedel. Milla ser 
det som att användningen av datorn både hjälper och stjälper elever. Berit ser 
digitaliseringen i Kommunen som att den fokuserar på att vara först istället för att 
vara bäst. Niclas ser Kommunens digitala läromedel som digitalisering i sitt yrke 
och Botto beskriver digitalisering som “en trend man inte kan göra så mycket åt” 
(Botto). 
 
Försteläraren i it, Vera, ser digitaliseringen som tvådelad, dels förenklar 
digitaliseringen sådant som att få överblick och göra planeringar som är enkla att 
spara. För eleverna gör digitalisering att världen blir mer tillgänglig på ett sätt, 
sådant som händer långt borta blir plötsligt väldigt nära. 
 
5.2 För- respektive nackdelar med ett digitalt läromedel 
 
Studiens informanter bekräftar tidigare forskning som säger att ålder inte är en faktor 
som påverkar utveckling mot digitalisering åt något håll (Dunkels & Lindgren 2014) 
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om man kan tänka sig att det borde finnas ett samband mellan hur gamla 
informanterna är och hur länge de har arbetat i skolan. 
 
Milla säger att “det är jättebra på det viset att man kan få en text framför sig och få 
lyssna till den samtidigt som man läser”(Milla). Berit anser att det är mycket bra att 
det finns många olika kunskapsnivåer i det aktuella läromedlet då eleverna till 
exempel ska nöta in enklare fraser eller grammatiska strukturer. Hon ser att eleverna 
uppskattar att få snabb återkoppling som en exit ticket (ett slags kvitto på att eleven 
klarat en övning eller ett område, min anm LD) i ett område. Niclas uppskattar att 
det finns olika nivåer och att han enkelt kan gå in och titta på resultat i olika 
övningar. Botto anger videofeedback som väldigt positivt med digitalisering, dock 
ger han inga konkreta förslag på vad som är positivt med själva läromedlet. Han 
använder sig även av exam net till alla sina läxförhör vilket är mycket 
tidsbesparande, exam net är ett digitalt hjälpmedel som jag som skriver denna studie 
inte är insatt i, men som är ett digitalt hjälpmedel för läxförhör. 
 
Berit hade önskat att läromedlet varit åldersadekvat för att även passa de elever som 
är nybörjare i språket men uppåt 15 år gamla. Milla ser en stor nackdel i att eleverna 
använder google translate direkt de stöter på problem. En annan, stor nackdel är att 
hon aldrig kan vara säker på att det eleven presenterar är något hon eller han 
producerat själv, vilket inte bara gör det omöjligt att betygsätta, utan ännu värre att 
det blir omöjligt för henne som lärare att se vad eleven behöver träna på. Även Berit 
och Jenny ser ett stort problem i att de förlorar kontrollen över vad eleverna gör och 
inte gör. Jenny säger att hon ofta ser att de gör andra saker än att arbeta. Berit påtalar 
att det är svårt att se var eleven hittat sin information, att det kan vara svårt att se hur 
eleven hittat till det aktuella avsnittet där hen befinner sig. Niclas ser framför allt två 
nackdelar, den ena är att det finns många fel i läromedlet, ord används fel samt 
grammatiska fel. En annan nackdel han upplever är att eleverna blir stressade av 
övningarna i hörförståelse då de går för fort. Niclas väljer då att ge eleverna ett 
arbetsblad och läsa hörförståelsen själv. Nackdelen Botto kan se med digitalt 
läromedel och övriga digitala hjälpmedel är att eleverna  
 

blir snabbare än sitt eget bästa när de skriver på dator istället för med papper och 
penna. De skriver och skriver och sen också om man ska  ge dem lite feedback av 
någon form så ändrar de utan att tänka. Så de behöver jobba med att lugna ner för 
kvalitét. (Botto) 

 
Vera ser klara fördelar med att eleverna får möjlighet att använda alla sina sinnen i 
inlärningsprocessen. Hon betonar även att muntliga redovisningar blir så mycket 
bekvämare för många elever när de till exempel kan få spela in sin redovisning och 
visa den för klassen. Hon nämner inga nackdelar med ett digitalt läromedel. 
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5.3 Vilket stöd har du fått från din arbetsgivare/ närmsta chef för att 
lära dig det digitala läromedlet? Vad mer hade du önskat? 
 
Jenny hade uppskattat om arbetsgivaren hade haft en plan för att få hela personalen 
på samma nivå då hon anser att det hade underlättat implementeringen. Milla blev 
tillsagd av sin chef att hon inte fick använda andra läromedel än det nya digitala trots 
att hon gjort det då inte internetuppkopplingen och därmed inte det digitala 
läromedlet fungerat. Berit kritiserar Kommunen för att hellre vara först i olika 
satsningar, som nu ett digitaliserat läromedel, än att vara bra. Hon kritiserar även att 
“..all implementering läggs på den enskilde människan i kommunen” (Berit). Berit 
kritiserar även avsaknaden av helhetssyn i Kommunen. Niclas konstaterar att han 
utan sin mentor inte kunnat anamma det aktuella läromedlet. Även Milla har 
hjälpsamma kollegor att tacka för att hon genom dem fått lära sig att göra till 
exempel planeringar i läromedlet. Botto har inte deltagit i någon av genomgångarna 
i läromedlet men anser sig inte behöva det heller då han tycker det har varit enkelt 
att lära sig. Dock antyder Botto att chefen kanske kunde varit mer specifik då den 
gav tid till att lära sig och kanske rentav skulle sagt till lärarna att de skulle sitta en 
viss tid på en viss plats för arbetet och inte som gjordes att ge lärarna friheten att 
lära sig det lite när de kände för det. Ingen av de tillfrågade lärarna har varit delaktiga 
i inköpet av läromedlet och ingen av dem var på visningarna av de olika alternativen 
innan beslutet fattades.  
 
När Vera berättar om  informationsträffarna framkommer att det var ungefär samma 
personer som deltog på dem och några av dessa personer samlades efter alla tillfällen 
och diskuterade för- och nackdelar med läromedlen från de olika förlagen. Gruppen 
lade sedan fram läromedelspaketet från det förlag de ansåg hade flest fördelar till 
inköpsansvarig i Kommunen och det var även det paketet som köptes in. 
 
Även Vera efterlyser tid för lärarna att lära sig ett nytt - i det här fallet digitalt - 
läromedel. Hon säger vidare att det ibland känns som att man har en slags övertro 
på det som är digitalt, att man tänker att det ska sköta sig själv litegrann och jämför 
det med att om ett arbetslag byter mattebok så sitter man och tittar i den och studerar 
lärarhandledning och så vidare. 
 
5.4 Var du delaktig i beslutet att köpa in det aktuella digitala 
läromedlet? Hur fick du information om inköpet? 
 
På frågan om de var delaktiga i beslutet svarar samtliga informanter att de inte var 
delaktiga. Samtliga svarar att de blev inbjudna att gå på informationsträffar, vilket 
bara försteläraren i it gjorde. Den information som gick ut före sommarlovet innan 
läsåret 18/19 var att inga andra läromedel fick köpas in men själva upphandlingen 
var inte klar förrän läsåret 18/19 började. Jenny beskriver det som att de gick och 
väntade före sommarlovet men ingenting hände vilket ledde till att nästan samtliga 
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lärare på hennes skola inte började använda det och att de enda som faktiskt började 
använda det var hon och en helt ny lärare som inte hade något annat material. 
 
6. Diskussion 
 
Följande kapitel diskuterar studiens resultat i förhållande till tidigare forskning, 
studiens bakgrund samt syfte och frågeställningar, dock är intervjufrågorna som 
nämnts tidigare omformulerade för att få så utförliga svar som möjligt.. Därefter 
följer en metoddiskussion där studiens styrkor och svagheter i relation till innehållet 
presenteras. 
 
För att en förändring i skolan, vilken det än må vara, ska bli framgångsrik och 
därmed så bra som möjligt för eleverna krävs sammanfattningsvis ett par saker; 
personalen måste känna sig delaktiga och viktiga, personalen måste se att det ofta 
tunga förändringsarbetet kommer att ge vinst i form av tydliga fördelar framledes 
samt att de är beroende av att få tillräcklig tid och andra resurser att lära sig det nya 
(Ahlbäck 2018). I Kommunen har inget av dessa grundläggande krav uppfyllts 
enligt de fem intervjuade lärarna. En av lärarna känner sig inte delaktig men det är 
heller inget hen efterfrågar. 
 
För att börja med delaktigheten, det anordnades informationsträffar inför inköpet av 
det aktuella läromedlet, men bara ett fåtal lärare deltog. Frågan som ställdes på dessa 
informationsträffar var inte “vilket av dessa digitala läromedel ska vi köpa in i 
Kommunen?”, utan: “av dessa digitala läromedel, vilket är bäst”? Ingen av de fem 
intervjuade lärarna var med på informationsträffarna, därmed vet vi att just ämnet 
engelska inte varit högt representerat då det bara finns en högstadieskola till i 
Kommunen där man kan ha skickat engelsklärare från.  
 
Vad gäller delaktigheten har försteläraren i it en lite annan syn på då hon säger att 
det inte varit så högt deltagande på informationsträffarna och att de som gick på dem 
hade väldigt mycket att säga till om när läromedlet skulle köpas in. 
 
För det andra, vad gäller vinsten - som är viktig för att kunna genomföra ett stort 
förändringsarbete - ser ingen av lärarna vad det kan vara vilket de även antyder är 
ett problem. Rent ekonomiskt kan man ana en vinst, men här kanske skolchefen 
kunde varit mer tydlig. Även om lärarna har att förhålla sig till vad skolchefen 
bestämmer är det lättare för dem att förstå och anamma en förändring om de vet 
varför den sker.  
 
Slutligen, fyra av de tillfrågade lärarna anser att de inte fått den tid och fortbildning 
de hade behövt för att få lära sig detta nya. Tre av de fem lärarna har använt sin fritid 
till att lära sig vilket inte känns hållbart. Den fortbildning som anordnats verkar inte 
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ha gett något, däremot efterfrågas ett helhetsgrepp från ledningens sida för att få 
hela personalen på samma nivå. 
 
Vera anser att lärarna skulle fått mer tid att lära sig det nya och jämför det med att 
det alltid krävs tid och arbete när man byter läromedel. Hon tycker sig se att det 
finns en slags övertro på det digitala - att man litegrann tycker att det lär ut sig själv 
vilket det absolut inte gör. 
 
6.1 Vad är digitalisering? 
 
Ingen av de tillfrågade lärarna kan säga vad it, eller i dessa intervjuer digitalisering 
är - då de fem lärarna har varsin uppfattning. De kommer dock alla fram till att 
digitalisering för dem just nu i sin yrkesroll handlar om det digitala läromedlet 
Kommunen köpt in. 
 
6.2 Utmaning till förändring, attityder 
 
Förändringsarbete är ofta mödosamt, även om det syftar till att underlätta. Om lärare 
inte ser att digitalisering, i detta arbete, i form av ett digitaliserat läromedel kommer 
att höja måluppfyllelse eller ens göra deras arbete med eleverna tydligare och lättare 
har de svårt att ta det till sig. De tillfrågade lärarna i Kommunen ser fördelar med ett 
digitalt läromedel, men de ser inte någon vinst i att byta från ett läromedel i bokform 
till detta nya digitala. 
 
Det framgår att rektorerna är viktiga för lärarna och att de har en viktig roll att ta sig 
an förändring på ett engagerat sätt och på så sätt skapa en positiv anda kring 
förändringen. De två lärarna som lärt sig läromedlet på en del av sin fritid känner 
frustration över Kommunens brist på helhetssyn och Berit kritiserar starkt att 
Kommunen inte varit behjälplig i införandet, att den enskilde läraren fått göra så 
gott den kunnat i att lära sig.  
 
I Kommunen, om man ska använda sig av Blossings (2013) roller i 
förändringsarbete, blir då Handledaren de olika skolornas rektorer och 
Organiationsutvecklaren blir skolchefen. Vilka som är Biträde och Projektledare är 
inte lika tydligt vilket kan vara en av orsakerna till att förändringsarbetet går trögt. 
Den som kommer närmast att vara Projektledare blir försteläraren i IT, som är den 
som informerar ute i skolorna om läromedlet och lite av dess funktioner. 
 
Man kan sammanfatta litteraturen med informanternas svar i Kommunens 
utvecklingsområden och styrkor. I kolumnen för styrkor hamnar då att Kommunen 
är tydlig vad den menar med it-användning i undervisningen då lärarna har att 
använda det digitala läromedlet som är inköpt. I kolumnen för utvecklingsområden 
hamnar att informanterna efterlyser såväl tid att lära sig det nya som utbildning i det 
samt att de behöver se klara fördelar med det nya för att lättare anamma det. 
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6.3 Hur förändringsarbete bör utföras för att upplevas som något 
positivt och därmed också ha potential att bli framgångsrikt 
 
Genomgående i den litteratur som studerats i detta arbete framgår att de som arbetar 
i eller med en förändring enkelt måste se tydliga fördelar med förändringsarbetet för 
att anamma det. Personalen måste inte bara kunna arbeta med det, för att 
digitalisering ska bli framgångsrik krävs även att de måste vilja arbeta med det. 
Lärarna i den här undersökningen ser inte att fördelarna överväger nackdelarna med 
digitalisering vilket enligt Gartner (2018) är ett krav för lyckad förändring. Även 
Willermark (2018) konstaterar att en förändring måste komma inifrån för att ha en 
så bra möjlighet som möjligt att bli framgångsrik. 
 
Det framkommer förslag i intervjuerna hur förändringsarbetet skulle kunna ske för 
att bli mer framgångsrikt, till exempel önskas en helhetssyn från Kommunens sida. 
Detta känns som en rimlig önskan då Ahlbäck (2018) i sin undersökning kommit 
fram till att en viktig ingrediens i lyckat förändringsarbete är just att lärarna måste 
få resurser att lära sig nytt för att kunna känna engagemang till förändring. Vidare 
behöver lärarna, enligt Lundahl (1998)  känna att frihet och möjlighet till samarbete 
finns och detta samarbete gäller alla i skolan, elever, kollegor samt skolledare. I 
Willermarks (2018) avhandling framgår att lärare upplever ett stort behov av 
kompetensutveckling i digitalisering för att kunna använda det som ett pedagogiskt 
verktyg i sin undervisning. Willermark (2018) ser även hur lärare har ett krav på sig 
att arbeta digitaliserat men att de inte får stöd i hur, vilket kan tolkas som det inte 
bara är i Kommunen en helhetssyn för implementering av något nytt saknas. 
 
I avsnittet om förändringsarbete beskrivs hur viktigt det är att lärarna måste få både 
tid och övriga resurser för att lära sig nytt. Genomgående i Kommunen är att lärarna 
inte anser att de fått den tid de hade behövt till att lära sig det nya. Detta verkar vara 
ett problem inte bara i Kommunen då Willermark (2018) också kommer fram till att 
lärare uttrycker ett stort behov av kompetensutveckling. Det framkommer att två av 
de fem intervjuade lärarna suttit på sin fritid och försökt lära sig. Två av dem har 
fått hjälp av kollegor att lära sig. Hur de kollegorna i sin tur lärt sig använda 
läromedlet framgår inte. En av lärarna tyckte inte det var svårt att lära sig utan har 
löst det själv på arbetstid. Tilläggas bör att den läraren undervisar i ett annat ämne 
och har således inte samma material som de övriga fyra. Om personalen i skolan 
skulle ges tillräckliga resurser, i form av tid och fortbildning samt positivt 
engagemang från skolledning, såväl skolchef som rektorer, kanske de skulle sluta 
vara det som Technology-Assisted Lifelong Learning benämner som digitala 
besökare och istället bli digitalt bofasta, det vill säga, att de börjar se internet som 
sitt och elevernas naturliga habitat. 
 
En möjlig brist i Kommunen är att skolchefen i sin iver att digitalisera skolan 
ytterligare kan ha missat att ta in vad lärarna vill ha och behöver. Skolchefen, som 
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beskrivs i inledningen, köpte in ett komplett läromedel och sa i princip “varsågod” 
till lärarna. Lärarna som intervjuats känner, istället för tacksamhet, att de inte längre 
får använda det de känner till och är trygga med. Hylén (2013) betonar vikten av att 
ledningen måste inspirera lärarna till att utvecklas i en digitaliserad skola. Fyra av 
de intervjuade lärarna känner sig inte alls delaktiga och det känns som det är det 
största hindret till en lyckad implementering. Den femte läraren uttrycker varken 
delaktighet eller brist på delaktighet. Samtidigt ska det poängteras att Kommunen 
inte är ensamma i denna möjliga brist, lärare i Sverige, Norge och Danmark antyder 
alla denna brist på samarbete uppifrån och ner (Willermark 2018).  
 
Att lärarna ser fördelar med det digitala läromedlet är tydligt, men om de varit mer 
involverade i processen att köpa in det kanske det hade gått lättare att ta det till sig 
och som Dunkels & Lindgren beskriver, “utvecklar sin undervisning med hjälp av 
tekniken” (Dunkels & Lindgren 2014, s. 20). Även Gartner (2018) beskriver hur 
personalen inte bara behöver kunna, de behöver vilja arbeta med förändring för att 
den ska bli framgångsrik, eller som Technology-Assisted Lifelong Learning så 
träffande beskriver; de behöver sluta hälsa på i det digitala, de behöver bli “digitalt 
bofasta” (Pålsson 2014, s. 21). 
 
6.4 Metoddiskussion 
 
Då detta är en kvalitativ studie över lärares attityder deras egna uppfattningar till 
dessa måste man ha i åtanke att den inte redovisar vad lärare i allmänhet tycker om 
digitalisering i allmänhet och ett digitaliserat läromedel i synnerhet. Lärarna i 
studien representerar på inget sätt någon allmän åsikt och det har aldrig varit 
meningen. Det som ämnats att undersöka är varför en lärare upplever det hen gör, 
vad som kan ligga bakom att hen upplever sig positivt eller negativt inställd till, i 
det här fallet, digitalisering.  Då de fyra engelsklärarna  hade i stor sett samma attityd 
till det nya läromedlet och implementeringen av det behövdes en ytterligare aspekt, 
därför intervjuades även en lärare i ett annat ämne som försteläraren i it i Kommunen 
satte mig i kontakt med. Detta för att undersöka hur lärarna resonerar kring sina 
olika attityder och därmed öka reliabiliteten i studien. För att få in vad olika roller i 
en implementeringsprocess anser har även en intervju genomförts med nämnda 
förstelärare i it. Den studerade litteraturen och informanternas svar överensstämmer 
väldigt väl vilket gör att undersökningens validitet kan sägas vara god. 
 
Det som skulle kunna gjorts annorlunda är att en enkät kunde skickats ut till en 
början till alla lärare i Kommunen där de skulle fått svara på frågor kring 
digitalisering och dess implementering för att få en förförståelse över hur de 
resonerade. Samtidigt i en studie influerad av fenomenologi kanske man inte bör ha 
för mycket förförståelse då det lätt kan bli att jag i intervjuer omedvetet ställer 
vinklade frågor för att få de svar jag vill ha vilket skulle kunna leda till försämrad 
reliabilitet och validitet. För att kunna vara säker på att lärarnas ålder och inställning 
till digitalisering inte hör ihop borde jag ha ställt frågan hur gamla de är, nu får man 
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anta att en lärare som arbetat inom skolan i 20 år är äldre än en som arbetat i fyra år, 
men det kan man naturligtvis inte veta. Dock är detta en teknisk miss eftersom jag 
som intervjuare såg informanterna och kunde uppskatta deras ålder men glömde helt 
enkelt bort att fråga om den. 
 
Validiteten är god eftersom frågorna som fanns har besvarats, om än omformulerade 
i intervjuerna. Undersökningens mål var att ta reda på lärares attityder och hur de 
upplever orsakerna till dem, vilket har utretts. 
 
6.5 Reliabilitet 
 
Urvalet till denna undersökning är  strategiskt och på intet sätt slumpmässigt då det 
behövs både positiva och negativa attityder till digitalisering i allmänhet och ett 
digitalt läromedel i synnerhet. Det behövdes fyra lärare, två som skulle ha en kritisk 
attityd till digitalisering och två som skulle ha en positiv inställning till det. Under 
arbetets gång behövde jag dock inkludera de lärare som hade möjlighet att träffa 
mig och det visade sig att samtliga var negativt inställda till det nya läromedlet. 
Dock har jag sett till att fyra av de fem högstadieskolorna i den aktuella kommunen 
är representerade. För att få en mer positiv bild kontaktades försteläraren i it i 
Kommunen som gav mig två namn på lärare som skulle vara positiva, varav jag 
valde den ena. 
 
6.6 Förslag till vidare forskning 
 
Det skulle vara intressant att göra en större undersökning där alla lärare tillfrågades 
om sin attityd kring detta. En annan intressant undersökning skulle vara en 
läromedelsanalys på det läromedel lärarna hänvisar till. Att ta fram en handbok för 
förändring till skolchefer kunde också vara ett intressant område, speciellt som detta 
verkar vara ett problem långt utanför Kommunens gränser. 
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8. Bilagor 
 
8.1 Informationsbrev 
  
Information om deltagande i en studie om användandet av 
ett digitalt läromedel i ämnet engelska i årskurs 7-9 
  
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning där syftet är att undersöka hur 
några engelskalärare på högstadiet använder digitala läromedel och deras inställning till 
dem. 
  
Jag söker sammanlagt fyra lärare som undervisar i engelska på högstadiet i samma kommun 
som vill delta i intervjuer. Urvalet har skett enligt en bekvämlighetsprincip då det är svårt 
för en lärare i högstadiet att hitta tid till en intervju, jag har tillfrågat alla undervisande lärare 
i engelska på högstadiet i samma kommun och de som sagt att de kan ställa upp på en 
intervju får detta informationsbrev. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i 
form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 
  
Jag kommer att komma till en plats du väljer för en intervju. Intervjun i sin helhet kommer 
att ta högst en timme i anspråk. För att inte missa något du säger kommer jag att spela in 
intervjun och därefter kommer delar av den att transkriberas. När jag transkriberat den får 
du väldigt gärna titta på den så jag inte missuppfattat något. Är du intresserad kommer du 
att få en uppsats när den är klar. 
  
Det enda jag kommer att uppge om informanterna är hur länge de arbetat i skolan, och de 
enda som kommer att kunna få ta del av intervjun är jag, min handledare på högskolan samt 
examinator. Anledningen till att jag vill veta hur länge du arbetat i skolan är att jag vill se 
om det påverkar attityden kring denna förändring som digitalisering och digitala läromedel 
är. Efter uppsatsen är godkänd kommer både inspelning och transkribering att makuleras. 
Innan kommer materialet förvaras på en lösenordskyddad dator i ett låst arbetsrum. 
  
Jag som skriver detta informationsbrev heter Linda Diamant och studerar till lärare i 
engelska 7-9 vid Högskolan Dalarna. Det här är den sista delen i min utbildning, alltså mitt 
examensarbete om 15 poäng på grundnivå. Uppsatsen kommer, när den är färdig, att kunna 
läsas i fulltext på nätet. 
  
Om du samtycker till deltagande, skicka mig gärna en bekräftelse via mail. Ytterligare 
upplysningar kan lämnas av nedanstående ansvariga. 
  
 
 
Sandviken 7 januari 2019                                   Gävle 15 januari 2019 
Linda Diamant                                                            Barbara Wallsten 
0730 269405                                                               023 77 82 06 
V17linfr@du.se                                                  bwa@du.se  
  
8.2 Informationsbrev till försteläraren i it  
  
Information om deltagande i en studie om användandet av 
ett digitalt läromedel i ämnet engelska i årskurs 7-9 
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Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning där syftet är att undersöka hur 
några engelskalärare på högstadiet använder digitala läromedel och deras inställning till 
dem. 
  
Detta arbete är i sitt slutskede men då de lärare som intervjuats har ungefär likadana attityder 
kring det aktuella digitala läromedlet känner jag att en större bild av såväl läromedlet som 
dess implementering i en kommun behövs för att höja reliabiliteten i studien. Ditt 
deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 
motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 
Dalarna. 
  
Jag kommer att komma till en plats du väljer för en intervju. Intervjun i sin helhet kommer 
att ta högst en timme i anspråk. För att inte missa något du säger kommer jag att spela in 
intervjun och därefter kommer delar av den att transkriberas. När jag transkriberat den får 
du väldigt gärna titta på den så jag inte missuppfattat något. Är du intresserad kommer du 
att få en uppsats när den är klar. 
  
Det enda jag kommer att uppge om informanterna är hur länge de arbetat i skolan, och de 
enda som kommer att kunna få ta del av intervjun är jag, min handledare på högskolan samt 
examinator. Anledningen till att jag vill veta hur länge du arbetat i skolan är att jag vill se 
om det påverkar attityden kring denna förändring som digitalisering och digitala läromedel 
är. Efter uppsatsen är godkänd kommer både inspelning och transkribering att makuleras. 
Innan kommer materialet förvaras på en lösenordskyddad dator i ett låst arbetsrum. 
  
Jag som skriver detta informationsbrev heter Linda Diamant och studerar till lärare i 
engelska 7-9 vid Högskolan Dalarna. Det här är den sista delen i min utbildning, alltså mitt 
examensarbete om 15 poäng på grundnivå. Uppsatsen kommer, när den är färdig, att kunna 
läsas i fulltext på nätet. 
  
Om du samtycker till deltagande, skicka mig gärna en bekräftelse via mail.  
 
Ytterligare upplysningar kan lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
  
Sandviken 10 mars 2019                                                  Gävle 10 mars 2019 
Linda Diamant                                                        Barbara Wallsten 
0730 269405                                                                     023 77 82 06 
V17linfr@du.se                                                      bwa@du.se 
 
8.3 Frågorna i intervjuerna till lärarna 
 
● Hur länge har du arbetat inom skolan 

 
● Vad är digitalisering för dig? 

 
● Hur ser du på digitalisering i ditt yrke? 
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Bra - varför 
Dåligt - varför 
Hur kan det hjälpa dig och elever 
 

● Hur har du lärt dig att använda det nya digitala läromedlet? 
Andra digitala hjälpmedel 
 

● Vilket stöd har du fått från din arbetsgivare/närmsta chef för att lära dig det 
digitala läromedlet? 
Räckte det 
Vad mer hade du önskat 

 
● Var du delaktig i beslutet att köpa in det aktuella läromedlet? 

Hur fick du information om det 
 

● Har jag glömt fråga något eller är det något du vill tillägga? 
 
 
8.4 Frågor till försteläraren i it i Kommunen 
 
Intervju med försteläraren i IT i Kommunen 
  
·         Hur länge har du arbetat inom skolan? Som förstelärare i IT? 

  
·         Vad innebär digitalisering för dig i ditt yrke? 

  
·         Kan du beskriva hur implementeringen gick till? 

  
·         Var du delaktig i beslutet att köpa in det aktuella läromedlet? 

  
·         Hur gick det till när beslutet togs? 

  
·         Har du förslag på hur man skulle kunna göra en sådan här förändring ännu 
bättre? 


