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Sammanfattning  

 
Syftet med denna studie är att få en insikt i lärares respektive skollednings syn på implementering 

av digital teknik i undervisningen på en mindre F–6-skola. Genom enkäter till samtliga lärare på 

skolan samt intervjuer med fyra lärare och rektor på skolan undersöktes hur de ser på syftet med 

implementeringen och hur de använder den utrustning de har tillgång till. De tillfrågades även om 

hur de ser på resultatet och vad de kan ange som framgångsfaktorer respektive hinder i 

implementeringen. Genom att använda ett verksamhetsteoretiskt perspektiv gavs möjlighet att 

undersöka hur individer som innehar olika positioner i en organisation samverkar i 

implementeringsprocessen. Verksamhetsteorin hjälper oss att se på hur lärare respektive 

skolledning kommunicerar på olika nivåer i organisationen.   

 

Resultatet av studien visar att lärare och skolledning till stora delar har samma mål med 

implementeringen, men att deras uppfattning om vad som styr användandet av den digitala 

tekniken i undervisningen skiljer sig åt. Lärarna fokuserar på kommunikationen med eleverna och 

de ser den digitala tekniken som lärresurser medan skolledningen fokuserar mera på den fysiska 

tillgången till utrustningen och lärarnas behov av fortbildning för att öka möjligheterna att 

hantera denna.    

 

En nedskriven plan för implementeringen av digital teknik i undervisningen saknas på den 

aktuella skolan. Därför har de inte tillgång till det verktyg planen skulle kunna utgöra för att 

tillsammans kunna driva implementeringen med gemensamma krafter. De diskuterar därigenom 

inte tillsammans hur de ska arbeta med denna process, utan de diskussioner som förekommer 

sker i mindre grupper.  
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1 Inledning  
 
Enligt Skolverkets undersökningar har tillgången till digital teknik ökat markant under de senaste 

åren (2013, s. 43–44). Det samhälle vi lever i utvecklas snabbt när det gäller användandet av 

digital teknik i olika former. Vi har till exempel möjlighet att få svar på de flesta av våra frågor 

genom att via en dator använda någon av de sökmotorer som finns på internet istället för att 

använda fysiska uppslagsverk. Regeringen är också angelägna om har i den senaste läroplanen, Lgr 

11, fastslagit i kapitlet övergripande mål och riktlinjer: ”skolan ska ansvara för att varje elev efter 

genomgången grundskola /…/ kan använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (2011, s. 13–14). I skolan får även 

datorernas rättstavningsfunktion mer och mer ta över den funktion som ordböckerna tidigare har 

haft. Ett annat exempel är att vi numera även förväntas kunna logga in hos tandläkaren via en 

dator istället för att som tidigare gå till receptionen och bli mottagen av personalen. Enligt en 

undersökning från Skolverket har EU fastslagit att ”just digital kompetens är en nyckelkompetens 

för ett livslångt lärande” (2007, s. 23).  Det inkluderar både kunskaper om hur man använder 

tekniken och den roll tekniken spelar både till vardags och i arbetslivet. Färdigheter som att söka, 

samla, bearbeta, producera, redovisa och förstå information räknas till de viktiga kunskaperna. 

Dessutom lyfts kritiskt tänkande och kreativitet som en viktig del i förhållningssättet till den 

digitala tekniken (2007, s. 23). Det räcker således inte att ha tillgång till den digitala tekniken. Som 

användare av densamma behöver vi också kunna hantera och värdera den numera lättillgängliga 

informationen.  

 

Våra barn tar till sig kunskaperna om hur man hanterar tekniken oerhört snabbt. Samtidigt verkar 

skolan vara en plats där större förändringar tar lång tid att genomföra. Den digitala tekniken 

innebär stora ekonomiska investeringar och ställer i sin tur höga förväntningar på lärarna som 

förväntas använda de tekniska resurserna effektivt. Trots dessa stora ekonomiska investeringar 

kan man konstatera att resultaten av satsningarna skiljer sig åt mellan skolor och att 

implementeringen av den digitala tekniken inte alltid nått de resultat som förväntats. 

Undersökningar gjorda av Skolinspektionen visar att allt färre skolor har en tydlig plan för hur 

implementeringen ska gå till (2011, s. 16). Att lyckas identifiera såväl framgångsfaktorer som 

hinder för implementering av digital teknik i undervisningen skulle kunna vara till hjälp att lyckas 

med implementeringen på flera skolor.  

 

Som blivande grundskollärare är det av intresse att närma mig dessa frågor som berör 

kommunikationen i en organisation. De framgångsfaktorer eller hinder som kan identifieras i 

denna undersökning kan troligtvis även vara till gagn i liknande processer som eventuellt sker i 

mitt framtida yrkesutövande.  
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2 Bakgrund  
 
I följande avsnitt presenteras den bakgrund som behövs för att förstå hur organisationen i den 

aktuella skolan är uppbyggd. Därefter behandlas olika begrepp som används i undersökningen, en 

inventering av den digitala utrustning som finns tillgänglig på den F–6-skola som undersökningen 

avser. Implementering av digital teknik presenterar en modell som kan vara till hjälp att se var i en 

implementeringsprocess. Efter detta presenters tidigare forskning samt forskningsöversikter som 

Skolverket initierat kring implementering av digital teknik.  

 
I den aktuella kommunen görs, enligt rektor på den skola där undersökningen sker, en gemensam 

satsning som innebär att skolorna ska förses med digital utrustning i den omfattningen att alla 

klassrum kan bli digitala. Fram till att denna undersökning genomförs är det inom skolans egen 

budget som pengar från läromedelskontot avsatts för att förse skolan med digital utrustning. Det 

som föranleder denna studie är att ledningen på skolan är intresserad av att ta reda på i vilken 

grad den digitala utrustningen används, samt hur och i vilket syfte lärarna använder den digitala 

utrustningen, som för närvarande finns tillgänglig på skolan.  

 

Skolan består av tre olika byggnader där klasserna har sina fasta klassrum. Datasalen finns i 

huvudbyggnaden på skolan och där förvaras de bärbara datorerna som lärarna kan boka. I 

huvudbyggnaden har fyra av klasserna sina klassrum. De fyra övriga klasserna, inklusive 

förskoleklasserna, har sina klassrum i andra byggnader på skolgården.  

 

I denna organisation förekommer regelbundna arbetsplatsträffar, vilka sker i olika konstellationer 

som till exempel arbetslag eller all personal tillsammans. Dessutom ingår en eller två lärare från 

vardera arbetslagen, specialpedagog och rektor i en så kallad ledningsgrupp som träffas varannan 

vecka för att diskutera aktuella frågor. Efter mötet skickas ett protokoll ut till övrig personal via 

mejl.  

 

2.1 Begrepp 

Implementering kan enligt Socialstyrelsen förklaras på följande sätt: ”Implementering avser de 
procedurer som används för att införa nya metoder i en ordinarie verksamhet och som 
säkerställer att metoderna används så som det var avsett och med varaktighet” (Socialstyrelsen, 
2012).  

 
Digital teknik är i denna studie det övergripande samlingsnamnet för datorer, surfplattor, 

interaktiva skrivtavlor och digitalkameror. Dessa verktyg, så kallade artefakter, kan diskuteras 

antingen som resurser för lärande, digitala lärresurser, eller som utrustning i ett klassrum, digital 

utrustning, beroende på i vilket sammanhang de förekommer.  Andra begrepp som till exempel it 

kan i detta arbete ses som parallella med digital teknik, det vill säga som ett övergripande 

samlingsnamn för digital teknik som används för att kommunicera inom skolan. Att begreppet 

digital teknik valts framför begreppet digitala lärresurser, som enligt Myndigheten för 

skolutveckling innebär att de till största delen är multimodala, det vill säga att de förmedlar ljud, 

bild och text kombinerat (2007, s. 7), beror på att fokus i denna studie inte ligger på själva 

lärandet utan snarare på undervisningen och den utrustning som lärarna har tillgång till. Av 
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liknande anledning har begreppet digitala media valts bort eftersom det betonar betydelsen av 

digital teknik som medium i en kommunikationsprocess mellan lärare och elev snarare än att det 

fokuserar på implementeringen av utrustningen i klassrummet eller som en 

kommunikationsprocess mellan lärare och skolledning. 

 

I denna studie förekommer flera termer som rör digital teknik:  

App är en förkortning av applikation, som är en sorts programvara som är avsedd att använda i 

till exempel surfplattor eller så kallade smarta telefoner. I detta fall handlar det om program till 

surfplattor.  

 

iPad är en surfplatta från Apple som används på just denna skola och därför förekommer denna 

specifika benämning parallellt med begreppet surfplatta i enkäter (Bilaga 1) och tabeller. I övrigt 

är det benämningen surfplatta som används i undersökningen. 

 

Smartboard är ett av de produktnamn på marknaden för interaktiva skrivtavlor som är anslutna 

till datorer. Den aktuella skolan använder det specifika märket vilket är anledningen till att den 

benämningen används parallellt med begreppet interaktiv skrivtavla i enkäter (Bilaga 1) och 

tabeller. 

 

2.2 Inventering av digital utrustning på skolan 

På den aktuella skolan finns 170 elever i årskurs F–6. Det finns två förskoleklasser medan 

resterande klasser är en av varje årskurs. Alla klasser har tillgång till var sitt klassrum, vilket 

innebär att det finns åtta klassrum på skolan. För att få en uppfattning om hur tillgängligheten 

kan påverkas av såväl tillgång som andra faktorer tillfrågades rektor på skolan om en 

inventeringslista. För närvarande finns följande utrustning, i den kategorin digital utrustning som 

valts till undersökningen, att tillgå i skolan (Tabell 1): 

 

Tabell 1. Inventering av digital utrustning på den skola där undersökningen genomförts. 

 

Teknisk utrustning  Antal Kommentar   

Stationära datorer  11 åtta i datasalen, tre i olika klassrum 

Bärbara datorer  30 sexton tillhör lärarna och finns i klassrummen, 

resterande fjorton finns för bokning i datasalen 

Surfplattor  20 två i varje klassrum, resterande fyra finns på 

fritids tillgängliga för lärarna 

Smartboards  2 fast installerade i klassrum 

Projektorer  6 tre fast installerade, tre mobila 

Digitalkameror  15 en i varje klassrum, resterande sju finns i 

arbetsrummet  

 
 

Alla lärare på den aktuella skolan har tillgång till en personlig bärbar dator och en surfplatta 

tillgänglig för sig själv och för klassen, vilket innebär att tillgången för lärarna uppgår till hundra 

procent. För att få en uppfattning om hur många elever det går på varje dator har antalet elever 

på skolan dividerats med de resterande datorer som inte tillhör lärare. På aktuell skola går 6,8 

elever per dator. Motsvarande antal elever per surfplatta är 10,3.  
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2.3 Implementering av digital teknik  

När lärare tillfrågas om vilket syfte de har med att använda digital teknik i undervisningen kan 

svaren vara tämligen varierande, beroende på hur frågan tolkas. Den amerikanske skolforskaren 

Dr Ruben Puentedura (2011) har utarbetat en modell som kan beskriva olika nivåer av 

användandet av digital teknik i undervisningen (Tabell 2). Denna modell kan vara till hjälp för att 

avgöra hur långt man kommit med implementeringen i förhållande till vilket målet är med den 

samma. Jens Pedersen, universitetsadjunkt i pedagogik, tar i artikeln ”Tekniken styr inte 

utvecklingen” upp frågan om huruvida den digitala tekniken endast passar in i vissa pedagogiska 

riktningar. Han menar dock att det inte bör vara någon skillnad utan att tekniken kan användas i 

alla förekommande sammanhang i undervisningen (2000, s. 37–38). Puentedura menar också att 

syftet med den digitala tekniken bör vara att fördjupa inlärningen och inte att göra den snabbare. 

De två lägsta nivåerna i Puenteduras modell, vilken läses nedifrån och upp, kan förstås som att 

tekniken hjälper till att snabba på arbetet medan de högsta nivåerna visar hur inlärningen genom 

ett nytt arbetssätt kunnat fördjupas (2011).  

 

Tabell 2. Puenteduras SAMR-modell. Fritt efter webbsidan Pedagog Malmö (2011). 

 

Process                Kännetecknas av     

Redefinition/Omdefiniering   Lärare ger, med hjälp av digital teknik, eleverna helt nya typer 

av uppgifter än tidigare och därigenom når eleverna en högre 

grad av motivation och en högre grad av lärande 

Modification/Modifiering   Lärare börjar utforma lärprocesserna annorlunda på 

grund av att eleverna har tillgång till digital teknik. 

Graden av motivation och lärande stiger 

    

Augmentation/Effektivisering   Digital teknik används för processer som var möjliga 

innan, men de förenklar arbetet och förbättrar 

resultaten 

    

Substitution/Ersättande   Digital teknik används för processer som var möjliga 

även innan de infördes 

    

 

 

2.4 Tidigare forskning och forskningsöversikter 

I följande avsnitt har tidigare forskning samlats tillsammans med undersökningar eller 

forskningsöversikter som genomförts i Skolverkets regi. Avsnittet är strukturerat i fyra olika 

teman, vilka alla har kopplingar till syftet med denna undersökning. Tillgång till digital teknik i 

skolorna, visar hur Skolverkets undersökningar konstaterar att tillgången till digital teknik i 

skolorna har ökat under se senaste åren. Betydelsen av lärarnas eget intresse, behandlar forskning som 

resonerar kring vilken betydelse lärarnas eget intresse kan ha för i vilken utsträckning digital 

teknik används i undervisningen. Behov av kompetensutveckling hos lärare, innehåller forskning samt 

underlag från Skolverket där man diskuterar om användandet av digital teknik är effektivt och om 

det passar bättre i vissa sammanhang än i andra. Planens roll i implementeringen, presenterar ett 

genomfört implementeringsprojekt samt en forskningsöversikt från Skolverket som behandlar 

betydelsen av att ha en plan för implementeringen av digital teknik i undervisningen.  
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2.4.1 Tillgång till digital teknik i skolorna  

Man kan genom att ta del av tidigare forskning se att antalet datorer stadigt har ökat i våra skolor 

och att det finns en problematik med implementeringen av den digitala tekniken i 

undervisningen. Problematiken ligger på olika plan och behoven för utveckling kan se olika ut i 

olika verksamheter.  

 

Enligt Skolinspektionens undersökning saknas det tydliga nationella strategier för it-användning. 

De menar att det visserligen finns it-planer på ett flertal skolor, men att de ofta saknar mål och 

tydliga strategier för skolans it-utveckling (2011, s. 16). 

 

Skolverket gör på uppdrag av regeringen vart tredje år uppföljning av it-användning och it-

kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. Sedan tidigare uppföljning 2008 kan de 

konstatera att förändringar har skett. I grundskolan har numera tre av fyra lärare tillgång till egen 

dator, mot tidigare en av fyra (Tabell 3).  

 

Tabell 3. Andel lärare med tillgång till personlig dator eller surfplatta tillhandahållen av 

arbetsgivaren. Fritt från Skolverket (2013). 

 

Lärare Andel (%) lärare med tillgång till personlig dator eller surfplatta 

tillhandahållen av arbetsgivaren 

Grundskollärare 2008 27     

Grundskollärare 2012 77     

Gymnasielärare 2008 77     

Gymnasielärare 2012 94     

 

 

Även elevernas tillgång till datorer har ökat och visar att trenden går mot en så kallad en till en 

användning, det vill säga en dator till varje elev (Tabell 4). Det genomförs flera projekt runt om i 

landet där man satsar på en dator till varje elev. Ett exempel på detta är Falkenbergs kommuns 

som satsar på att förse alla elever från årskurs sju och uppåt med personliga datorer. I de lägre 

åldrarna satsar man främst på läsplattor (2013). 

 

Tabell 4. Antal elever per dator i grund- och gymnasieskolan. Fritt från Skolverket (2013). 

 

Skolform Genomsnittligt antal elever per dator i grund- och 

gymnasieskola 

Kommunal grundskola 2008                                                    6,0 

Kommunal grundskola 2012         3,1   

Fristående grundskola 2008         4,5   

Fristående grundskola 2012         2,4   

Kommunal gymnasieskola 2008         2,5   

Kommunal gymnasieskola 2012         1,3   

Fristående gymnasieskola 2008         1,6   

Fristående gymnasieskola 2012         1,3   
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2.4.2 Betydelsen av lärarnas eget intresse 

Lärarnas eget intresse styr deras användning av den digitala tekniken i undervisningen. I USA sker 

enligt den amerikanske professorn Larry Cuban (1986, s. 104–109) ungefär samma utveckling 

som hos oss i Sverige vad gäller tillgången till datorer och annan teknisk utrustning i skolorna. 

Han menar att lärarnas egen inställning till tekniken måste förändras om det ska kunna ske någon 

förändring i undervisningen. Cuban ser det som problematiskt att det är politiker och 

administratörer som manar på utvecklingen utan att lärarna är engagerade i processen. Något som 

filosofie doktor i pedagogik Gunilla Jedeskog beskriver i sin doktorsavhandling, är att lärarnas 

inställning till den digitala tekniken kan förändras och bli mera positiv om de ser att eleverna 

utvecklas på ett både kognitivt och ett emotionellt sätt genom användningen (2000, s. 131ff). För 

att komma till det stadiet som Jedeskog beskiver behöver läraren först våga förändra sitt 

arbetssätt. Det är för många lärare ett stort steg att ta. Universitetsadjunkt Eva Edman Stålbrandt 

skriver om hur svårt det kan vara för lärare att låta den nya tekniken ta plats i undervisningen. 

Som lärare kan det vara svårt att släppa kontrollen till förmån för det moderna läromedlet som 

har en helt annan struktur än de traditionella läromedlen Hon beskriver det som att våga släppa 

kontrollen över lärsituationen (2008, s. 144–145).   

2.4.3 Behov av kompetensutveckling hos lärare 

Edman Stålbrandt och undersökningar på uppdrag av Skolverket beskriver behovet av 

kompetensutveckling hos lärare för att de ska ha möjlighet att integrera den digitala tekniken i 

undervisningen. Edman Stålbrandt påpekar att det inte bara är eleverna som behöver 

kompetensutveckling när det gäller att hantera digital teknik, utan att lärarna är i lika stort behov 

av utbildning. Hon menar att det är nödvändigt för att lärarna ska få de förutsättningar som 

behövs för att kunna använda tekniken inom sitt uppdrag som lärare (2008, s. 156–158). I en 

utredning från Skolverket (2013) lyfter de fram att behovet av kompetensutveckling har 

förändrats något de senaste åren på grund av förändrat användande som numera även innebär 

möjligheter att lägga ut bilder, filmer och kommentarer synligt för många via internet (2013, s. 6–

8). 

 

Lärare integrerar digital teknik i undervisningen på olika sätt. Edman Stålbrandt tar i sin artikel 

också upp tre lärares olika strategier och hur de påverkar deras arbetssituation. Hon jämför de tre 

lärarnas olika sätt att använda digital teknik i undervisningen genom att konstatera att det kan 

vara relevant att tillägna sig kunskap om redskapen för att sedan kunna ägna sig åt 

kunskapsinnehållet (2008, s. 144ff). Den första läraren, som integrerade tekniken med ett för 

eleverna känt innehåll arbetade endast med halva gruppen i taget och löste eventuella problem 

när de uppkom. All undervisning med dator som arbetsredskap hölls i skolans datasal. Den andra 

läraren använde tekniken utan att göra speciellt anpassade planeringar och hänvisade tekniska 

problem till annan lärare då denne fanns på plats och i övrigt löstes problemen vartefter de 

uppkom. De använde digital teknik dagligen genom att eleverna hade tillgång till var sin bärbar 

dator i klassrummet. Dessutom fanns tillgång till digitalkameror samt datorprojektor. Den tredje 

läraren tog hjälp av annan lärare för att introducera eleverna i tekniken och uppdaterade 

dessutom samtidigt sina egna kunskaper. Denne lärare producerade även eget material och 

förberedde strategiska stöd för eleverna innan lektionsinnehållet presenterades. De arbetade 

dagligen med digital teknik och eleverna rörde sig fritt i skolan med sina bärbara datorer och hade 

tillgång till trådlös uppkoppling (2008, s. 149–158). Edman Stålbrandt sammanfattar exemplen 
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med att lärarens inställning till den digitala tekniken avgör hur de använder den i undervisningen 

och att man bör tänka på att det stöd eleverna behöver i lärandet kan se annorlunda ut när de 

använder digital utrustning. Edman Stålbrandt grundar sina slutsatser på de observationer hon 

gjort att den tredje läraren kunde använda mer av sin tid till kunskapsinnehållet då hon fått hjälp 

med att hantera tekniken och att introducera eleverna med hjälp av annan lärare (2008, s. 156–

158).  

 

I Skolverkets utredning (2013) påpekas att lärare nu som tidigare upplever att det finns ett stort 

behov av kompetensutveckling inom it-området. Dock ser det något annorlunda ut nu med ett 

ökat behov av förebyggande av kränkningar på internet och kunskaper om it som ett pedagogiskt 

verktyg. Tidigare stod hanteringen av tekniken för det största behovet av kompetensutveckling. 

Även rektorer uttrycker att de saknar kompetens för att leda utvecklingsarbetet med it. En stor 

del av kommunikationen mellan skolan och hemmet sker idag genom it (2013, s. 6–8). Man 

konstaterar dessutom att många skolor saknar en plan för it-användningen trots den markanta 

ökningen av tillgång till tekniken. Enligt Skolverkets utredning har antalet grundskolor med en it-

plan minskat. 2008 hade sextiotvå procent av grundskolorna en it-plan jämfört med femtioen 

procent 2012 (2013, s.51).  

2.4.4 Effektivitet 

En fråga som ofta aktualiseras är huruvida den digitala tekniken kan förmå att effektivisera 

lärandet. Hylén menar att det inte är enkelt att svara på den frågan. Utifrån ett samhällsperspektiv 

kan det vara ekonomiskt försvarbart genom att ett effektivt användande kan spara in på till 

exempel lärartimmar och lokalkostnader. Om man däremot tittar utifrån individperspektivet kan 

ett effektivt lärande betyda att eleverna lär sig mer eller får en djupare förståelse (2011, s. 15). 

Hylén skriver att det finns studier som visar att man kan se positiva effekter på ”elevernas 

förmåga att bearbeta information, att reflektera och tänka kritiskt samt att vara kreativa” (2011, s. 

20). När det gäller den ekonomiska effektiviteten är det svårare att påvisa några större vinningar, 

mest på grund av en långsam övergång till tekniken (2011, s. 23).  

 

Man kan också fråga sig om den digitala tekniken passar bättre i vissa sammanhang än i andra. 

När det gäller skolan kan det gälla olika ämnesgrupper. Pedersen konstaterar i sin artikel 

”Tekniken styr inte utvecklingen” att datoranvändningen inte hör hemma mera i en specifik 

pedagogisk riktning än i någon annan. Han menar att it är en generell teknik som kan användas i 

flera sammanhang. Därför, menar Pedersen att man inte kan hänvisa tekniken till någon speciell 

pedagogisk metod, utan är användbar i alla sammanhang (2000, s. 37–38).  

2.4.5 Implementering av digital teknik i skolan 

Att införa användning av digital teknik i skolan har varit en sedan länge pågående process. Anders 

Söderlund skriver i sin doktorsavhandling att tankar på att använda datorer i undervisningen har 

funnits ända sedan 1960-talet (2000, s. 67). Då lades flera riksdagsmotioner fram om 

datoranvändning i skolan. Olika projekt initierades av dåvarande Skolöverstyrelsen, som till 

exempel DIS (Datorn I Skolan) och PRINCESS (Projekt for Research on Interactive 

Computerbased Education Systems). Enligt Söderlund var detta grunden till att Lgr 80 kom att 

innehålla ämnet datalära. Ämnet datalära fanns sedan inte med när den senare läroplanen Lpo 94 

skrevs (2000, s. 67ff). Söderlund beskriver vidare hur tillgången till datorer ökar kraftigt under 
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1990-talet. Samtidigt får lärarna ett väldigt litet utrymme för fortbildning om de metodiska 

aspekterna (2000, s. 118). Han beskriver att it har förknippats med välfärd och utveckling, men 

att hans resultat samtidigt tydligt visar att skolan har halkat efter (2000, s. 179).  

 

Skolan är en typ av organisation som även kan jämföras med andra organisationer där ledningen 

initierar projekt som sedan genomförs med medarbetarnas hjälp. Maria Dahlin skriver i sin 

doktorsavhandling om ett projekt med implementering av it i ett försäkringsbolag. Hon anser att 

det är svårt att förutse hur utgången av ett it-projekt blir.  Förväntningarna och utfallet stämmer 

oftast inte överens med varandra (2008, s. 241). Dahlin beskriver hur liknande projekt ibland ger 

medarbetarna stora förhoppningar och ibland får det istället motsatt effekt och medarbetarna 

känner sig istället stressade eller mår dåligt (2008, s. 241). 

2.4.6 Planens roll i implementeringen 

Det finns ett antal pågående och avslutade projekt för implementering av digital teknik runtom i 

svenska skolor. Statens medieråd 1  har publicerat en skrift som beskriver processen i Piteå 

kommun med att utveckla en handlingsplan som sedan antagits av Skolverket. Läraren och 

mediepedagogen Kristina Hansson beskriver arbete med att integrera medierna i undervisningen 

och att göra det till en självklarhet. Hon startade arbetet själv och har sedan lyckats bilda en 

förening som arbetar med att visa hur man kan bedriva medieundervisning i skolan (1997, s. 

13ff). Hansson skriver om hur svårt det kan vara att arbeta utifrån direktiv som kommer från 

Skolverket och inte från skolans egna utvecklingsplaner. Hon poängterar vikten av 

medieundervisningen genom följande: ”för att elevernas kunskaper ska ha möjlighet att utvecklas 

till klokskap måste kunskapen levandegöras” (1997, s. 23). Hon påpekar att eleverna behöver en 

mottagare för arbetet de utför för att känna sig bekräftade och därmed finna arbetsglädje. Detta 

menar Hansson kan medieundervisningen hjälpa till med. Till en början fungerade 

medieundervisningen som ett eget ämne, men efter en tid lyckades hon få med flera kollegor och 

de kunde därmed integrera den digitala tekniken i allt flera ämnen (1997, s. 23ff). Hansson 

påpekar att det är viktigt att ha ett ständigt utbyte av tips och idéer för att kunna hålla 

utvecklingen igång (1997, s. 64).  

 

Professor Ulla Riis beskriver även hon i en forskningsöversikt över dator- och it-användningen i 

den svenska skolan att planen för implementeringen är viktig. Skolan har stått inför ett antal 

förändringar de senaste åren, bland annat den nya läroplanen som presenterades 2011 

(Skolverket, 2011). Det tar tid att genomföra implementeringar och för att lyckas bra med detta är 

det fördelaktigt om det finns tydliga planer som hela verksamheten kan stå för. Riis skriver att 

vårt utrymme för förändringar är tämligen litet och att större förändringar därmed kräver 

tidsperioder på 15–30 år. För att undvika spänningar mellan olika aktörer i samhället är det viktigt 

att förändringar sker i mindre steg och med utvärdering av varje litet steg. Utvärderingarna är 

viktiga för att kontrollera att förändringarna sker i rätt riktning och för att kunna förändra 

visionen under tiden (2000, s. 19ff).   

                                                 
1 Statens medieråd instiftades 1 januari 2011 och är en sammanslagning av den tidigare myndigheten Statens 
biografbyrå (Filmcensuren) och Medierådet – en kommitté under Kulturdepartementet. Statens medieråd har i 
uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig 
mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga, samt sprida information och 
ge vägledning om barns och ungas mediesituation (www.statensmedierad.se). 
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3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att få en insikt i lärares respektive skollednings syn på implementering av 

digital teknik på en F–6-skola. För att nå detta syfte har följande frågeställningar använts:  

 

 Hur ser lärare respektive skolledare på syftet med implementeringen av digital teknik? 

 Hur ser lärare respektive skolledning på tillgången till och användandet av den digitala 

utrustning som för närvarande finns på skolan? 

 Vad uppfattar lärare respektive skolledning som framgångsfaktorer respektive hinder i 

implementeringen? 

 

 

4 Metod och metoddiskussion 
 
I detta avsnitt behandlas och diskuteras den metod som valts för att undersöka syftet och 

frågeställningarna i denna studie.  

 

För att undersöka hur skolledning och lärare ser på implementeringen av digital teknik i en 

specifik F-6 skola valdes en kvalitativ studie. Enligt Patel och Davidsson är syftet med en 

kvalitativ undersökning att få en djupare kunskap än vad som kan uppnås genom en kvantitativ 

metod. Att använda en kvalitativ metod kan hjälpa oss att förstå helheten och inte bara mindre 

fragment (1991, s. 99–100). Eftersom undersökningen genomförs på en mindre F–6-skola skulle 

en kvantitativ undersökning, på grund av det låga delatagarantalet, inte vara tillförlitlig och 

begränsar möjligheten att applicera resultatet på andra skolor.  

 

4.1 Enkät 

I det första stadiet användes en enkät där samtliga lärare på den aktuella skolan ombads svara. 

För att enkäten inte skulle ha en helt och hållet kvantitativ struktur valdes lika stor del öppna 

frågor som slutna. Därigenom ökades möjligheten att hitta mönster bland lärarnas tankar kring 

implementeringen. Jan Trost beskriver i Enkätboken att man inte alltid kan indela undersökningar 

som antingen kvantitativa eller kvalitativa, utan att vissa delar i undersökningen kan vara vartdera 

slaget (2007, s. 22–23).  

 

Enkäten utformades med en medelhög grad av standardisering. Det vill säga att alla fick exakt 

samma frågor att besvara i samma följd. Enligt Trost innebär en hög standardisering även att det 

saknas variation i formuleringarna och att utrymme för förklaringar saknas (2007, s. 59–60). För 

att ändå ha möjlighet att nå ett djup i svaren konstruerades enkäten med både slutna och öppna 

frågor. Genom finnas på plats i rummet då enkäterna besvarades fanns möjlighet att svara på 

eventuella frågor och för att säkerställa att enkäterna besvarades vid det valda tillfället av så 

många som möjligt. Trost förklarar att skillnaden mellan strukturerade och ostrukturerade frågor 

kan ses som tämligen komplicerad och att det är viktigt att man själv tagit ställning till vilken 

betydelse som läggs i termerna. I de flesta fall kopplas graden av struktur till frågornas 

formulering. Slutna frågor räknas som strukturerade frågor medan öppna frågor ses som 

ostrukturerade genom att det kan förekoma stor variation i svaren på dessa frågor (2007, s. 61–
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63) samtidigt som vissa frågor med fördel kunde besvaras med slutna frågor då undersökningen 

även vill visa på mönster som kan upptäckas genom att deltagarna kryssar i ett svarsalternativ 

(Bilaga 1). För att själv ta ställning till graden av struktur i frågeställningarna i denna undersökning 

valdes att benämna frågorna med fasta svarsalternativ som strukturerade och de frågor som gav 

lärarna utrymme för egna tankar och formuleringar som ostrukturerade frågor. Genom att även 

välja öppna frågor gavs möjlighet att se vilka frågor som krävde ytterligare fördjupning för att 

kunna svara på undersökningens syfte och frågeställningar. Valet att använda enkäter i en 

kvalitativ studie kan naturligtvis ifrågasättas. Ett alternativ hade varit att helt och hållet välja 

intervjuer. I detta fall kunde jag som forskare ändå se möjligheter i att under en kort 

undersökningsperiod ändå kunna fånga tretton lärares uppfattningar om användandet av digital 

teknik.  

 

4.2 Intervju 

I det andra stadiet genomfördes intervjuer med utgångspunkt i den fråga i enkäten som 

behandlade syftet med användandet av digital teknik i undervisningen. Frågan som ställdes löd: ” 

Hur använder du dig av digital teknik i undervisningen?” Intervjun genomfördes som ett samtal 

där möjlighet fanns att ställa följdfrågor som gav svar på det djup som ansågs nödvändigt för att 

uppnå syftet med denna undersökning. Genom att fördjupa den frågeställningen gavs möjlighet 

till en bättre förståelse för graden av lärarnas användningsnivå samt deras syfte med 

användningen. Intervju med rektor på skolan gav dessutom möjlighet att jämföra lärarnas svar 

med de intentioner skolledningen har för implementeringen. Steinar Kvale förklarar att den 

kvalitativa intervjuns funktion är att få grepp om nyanserna i tankarna hos de intervjuade och 

strävar efter noggrannhet i tolkningarna av beskrivningar istället för de exakta måtten som den 

kvantitativa intervjun söker (1997, s. 32ff). Intervjuerna gav tillfälle till följdfrågor, vilket gjorde 

att respondenterna hade möjlighet att utveckla sina uppfattningar.  

 

Kvale skriver att den kvalitativa intervjun är tänkt att beskriva specifika uppfattningar i bestämda 

situationer och motsatsen skulle vara att söka efter allmänna uppfattningar i större sammanhang. 

De allmänna uppfattningarna kan dock vara av intresse om frågan följs upp och kan sättas i ett 

sammanhang (1997, s. 37). Syftet med denna intervju var att fånga upp det som kunde fördjupas 

och där enkäten som metod inte är tillräcklig. Därför utformades frågorna så att de gav möjlighet 

till en djupare förståelse av lärarnas och skolledningens tankar om implementeringen av digital 

teknik i undervisningen. Undersökningen hade kunnat fördjupas ytterligare genom att använda 

intervjuer genomgående. Detta ansågs ta allt för mycket tid i anspråk och var därmed inte möjligt 

att genomföra.  

 

4.3 Urval 

Till undersökningen valdes en skola som för mig är väl bekant sedan tidigare. På denna skola görs 

investeringar i digital teknik och man diskuterar för närvarande hur det kan komma sig att 

utrustningen inte används i den omfattning som skolledningen har förväntat sig. Detta är en 

mindre F–6-skola med omkring 170 elever och sexton lärare.  

 

Samtliga lärare ombads att svara på enkäten för att kunna göra undersökningen representativ för 

just denna skola, vilket enligt Trost är att föredra vid undersökningar inom mindre organisationer 

(2007, s. 37).  Ingen urskiljning gjordes utifrån vilka ämnen respektive lärare undervisar i eftersom 
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det sammanlagda antalet lärare är relativt litet och därmed kunde finnas en möjlighet till att var 

och en skulle vara möjlig att identifiera.    

 

För att inte göra arbetet för stort och tidskrävande begränsades intervjuerna till fyra lärare och 

rektor på skolan. Kvale skriver att ett mindre antal intervjuer kan genomföras om syftet inte är att 

undersöka något i detalj. Dessutom menar han att det inte går att göra några djupare tolkningar 

om urvalet är för stort (1997, s. 97–98). Dessa lärare valdes ut slumpvis genom att dra lappar med 

lärarnas namn ur en låda, för att inte mitt val av lärare annars skulle kunna påverka resultatet. 

Detta skulle kunna ske genom att vi redan är bekanta med varandra och att deras inställning till 

digital teknik i undervisningen delvis redan är känd för mig som forskare. En risk skulle i detta 

fall kunna vara att urvalet styrs mot det resultat som föredras av mig personligen.  

 

4.4 Genomförande 

Enkäterna genomfördes i två omgångar i de konstellationer de naturligt samlas för att ha 

arbetslagsträff. Rektor hade innan informerat dem om att den första delen av mötet skulle ägnas 

åt att besvara enkäterna. Därefter delades informationsbrevet ut för att de skulle kunna ta 

ställning till deltagande (Bilaga 1). Jag valde att finnas på plats för eventuella frågor samt för att 

säkerställa att undersökningen genomfördes med så många som möjligt. Enkäterna samlades in 

direkt efter genomförandet genom att de lämnades med texten nedåt på en bänk på vägen ut ur 

rummet. Min närvaro skulle kunna ge negativa effekter genom att delatagarna upplever att de inte 

lämnar svarsformulären fullständigt anonymt eftersom jag samtidigt ser när de lämnar lokalen.  

 

Några dagar senare genomfördes intervjuerna med fyra lärare och med rektor på skolan. 

Intervjun med rektor hade ett separat upplägg eftersom denne inte står för användandet av den 

digitala tekniken, utan istället står för ett uppdrag att ansvara för implementeringen. Endast de 

tretton lärare som deltog i enkäten fanns med i detta urval. Det valet grundades i att eventuellt 

nya svar från lärare som inte deltog i enkätundersökningen skulle kunna ses som motsägelsefulla 

då de inte haft möjlighet att svara och lämna kommentarer i enkäten. Vid samtliga intervjuer 

fördes anteckningar. Detta arbetssätt valdes av ett bekvämlighetsskäl då en av de tillfrågade 

lärarna kunde medverka direkt vid tillfrågan. För att inte göra skillnad på de olika intervjuerna 

genom att spela in resterande, genomfördes alla intervjuerna på samma sätt. Intervjuerna som 

genomfördes tog mellan tio och tjugo minuter i anspråk. Anteckningarnas förtydligades direkt 

efteråt för att säkerställa dess tillförlitlighet, vilket föreslås av Patel och Davidsson (1991, s. 69).  

Ljudupptagningar hade förenklat själva intervjutillfällena och hade dessutom gjort det möjligt att 

lyssna på svaren flera gånger. Eftersom ljudupptagningarna valdes bort var det viktigt att 

renskriva anteckningarna så snart det fanns tillfälle för att säkerställa riktigheten i svaren.  

 

4.5 Bortfall 

Av sexton lärare hade tretton av dem möjlighet att besvara enkäten. Bortfallet berodde på 

ledighet och sjukdom. Eftersom den slutliga andelen svar uppgick till tretton av sexton möjliga 

ansågs deltagandet vara tillräckligt för att genomföra undersökningen på ett sådant sätt att 

resultatet inte riskerade att bli missvisande. Trost skriver att man bör vara försiktig med att dra 

slutsatser om skillnaden är allt för stor mellan urvalet och antalet insamlad data (2007, s. 138). I 

detta fall får ändå antalet delatagare anses vara representativt för denna skola då bortfallet var 

relativt lågt. Att involvera ytterligare en skola sågs inte som något alternativ eftersom detta enbart 
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skulle leda till att två parallella studier kunde jämföras. Tanken är visserligen intressant men det 

alternativet skulle medföra allt för stor tidsåtgång för att rymmas under detta arbete.  

 

4.6 Bearbetning av data 

Det vetenskapliga förhållningssätt som valts är det hermeneutiska, som enligt Patel och Davidsson 

innebär att man ”studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga 

existensen” (1991, s. 25–27). Hermeneutiken närmar sig sitt forskningsobjekt med den egna 

förförståelsen som tillgång för att tolka och förstå. Detta förhållningssätt används för att se 

helheten i ett problem och ställer denna i relation till de delar som undersöks för att så 

småningom ge en så klar bild som möjligt (1991, s. 26).  

 

För att analysera enkäter och intervjuer kategoriserades svaren i olika huvudkategorier som 

återkommer som rubriker under resultatavsnittet i undersökningen. Rubrikerna i resultatavsnittet, 

användarfrekvens, tillgänglighet, lärarnas kunskaper, syftet med användningen av digital teknik i undervisningen, 

framgångsfaktorer, hinder och plan för implementeringen valdes för att passa syfte och frågeställningar i 

denna studie. Rubrikerna skulle även visa på i vilka områden i enkäter och intervjuer som det 

förekom störst skillnader i svaren från lärare respektive skolledning. Detta gav möjliget att enligt 

det hermeneutiska förhållningssättet använda delarna till att i slutet se en helhet (se ovan). Enligt 

Kvale tjänar också kategoriseringen som struktur och möjlighet till överblick över de svar som 

erhålls (1997, s. 178ff). Eftersom enkäterna var anonyma numrerade jag dem efter insamlandet 

från lärare nummer ett till och med lärare nummer tretton för att kunna skilja dem åt i 

sorteringen om behov skulle uppstå.  

 

4.7 Forskningsetiska principer 

Genom att svara på frågorna i Högskolan Dalarnas blankett ”för etisk granskning av 

studentprojekt som involverar människor” och i samråd med handledare för examensarbetet 

ansågs etisk prövning inte nödvändig. Hänsyn har tagits till Vetenskapsrådets följande 

forskningsetiska principer: 

 

Informationskravet: som innebär att forskaren har informerat deltagarna om syftet med 

undersökningen samt hur den är utformad. De upplystes om att deltagandet var frivilligt och när 

som helst kunde avbrytas om de så önskade.   

Samtyckeskravet: Deltagarna har själva rätt att avgöra om ska delta eller inte. Undersökningen 

innefattade inga frågor av privat karaktär eller etisk känslighet som skulle kräva samtycke från en 

tredje part. 

Konfidentialitetskravet: innebär att allt material som insamlats hanteras på ett sådant sätt att 

ingen person eller arbetsplats kan identifieras. Genom anonyma enkäter och intervjuer fanns inte 

lärares eller rektors namn i något av de insamlade materialen.  

Nyttjandekravet: De uppgifter som deltagarna lämnat kommer endast att användas för aktuell 

undersökning. Därefter makuleras allt insamlat material (Vetenskapsrådet, 2002). Enkäter och 

anteckningar från intervjuerna kommer att makuleras så snart examensarbetet är godkänt av 

examinator på Högskolan Dalarna.  

 

Informationsbrev delades ut till samtliga deltagare innan undersökningen påbörjades för att ge 

dem möjlighet till frivillig medverkan (Bilaga 2).  
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4.8 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om undersökningens tillförlitlighet. Det är svårt att kontrollera 

tillförlitligheten när det gäller enkäter enligt Patel och Davidsson (1991, s. 87–88). För att ändå 

försäkra sig om att enkäten uppfattas som det är tänkt är det av vikt att vara noggrann med 

instruktionerna till enkäten. Frågorna måste formuleras så att de är enkla att besvara. För att 

tillmötesgå det kravet provades enkäten först på annan person som inte ingick i undersökningen. 

Genom att använda intervjuer som metod ökar reliabiliteten. Det kan förklaras med att 

informanternas utrymme för att formulera egna tankar kring det som undersöks får större 

utrymme. Tillförlitligheten i intervjuerna ökar om de spelas in och kan återuppspelas flera gånger 

och det finns möjlighet att kontrollera om svaren uppfattats rätt (1991, s. 97–88). I intervjuerna i 

denna undersökning antecknades svaren utan ljudupptagning av den anledningen att tillfället inte 

tillät förberedelse för inspelning vi de första två intervjuerna. Därefter genomfördes resterande 

intervjuer på samma sätt för att skapa samma förutsättningar för analys av allt intervjumaterial. 

Intervjuerna med lärarna fördjupade endast en frågeställning. Eftersom studien bygger på enkäter 

och intervjuer visar den de medverkandes uppfattning om vad de gör och inte vad de faktiskt gör, 

vilket stämmer väl överens med denna studie där lärares respektive skollednings uppfattningar 

står i fokus. Frågorna i enkäter och intervjuer formulerades på ett sådant sätt att de inte skulle 

uppfattas som ifrågasättande av någondera parten i studien.  

 

4.9 Validitet 

Det är viktigt att det vi undersöker stämmer överens med syftet till undersökningen. Om dessa 

parametrar stämmer överens har undersökingen validitet. Patel och Davidsson förklarar hur 

reliabilitet och validitet är beroende av varandra. För att nå en hög validitet måste även 

reliabiliteten vara hög (1991, s. 84–85). För att nå så hög validitet som möjligt kontrollerades 

samstämmighet mellan undersökningens syfte och de frågor som formulerades i enkäter såväl 

som intervjuer. Frågorna ger visst tolkningsutrymme, vilket kan medföra att svaren ibland kan 

vara motsägelsefulla. Till exempel används både begreppen genomgång och fortbildning i svaren 

på enkäterna från några lärare. Det är svårt att värja sig mot olika tolkningar av enkätfrågor, där 

ingen möjlighet till förtydligande finns. Därför kan intervjuerna stärka validiteten på det sätt att 

förtydliganden kan göras för att hålla fokus på syftet med undersökningen.  

 

Genom valet av teoretisk utgångspunkt kommer vissa saker i fokus medan andra kommer mera i 

skymundan. Det verksamhetsteoretiska perspektivet tillsammans med enkäter och intervjuer har 

hjälp till att svara på syftet med undersökningen. Om annat teoretiskt perspektiv valts hade till 

exempel lärsituationerna i klassrummet kunnat vara i fokus istället för de artefakter som den 

digitala tekniken i detta fall utgör.  

 

4.10 Generaliserbarhet 
Denna studie behandlar lärares respektive skollednings syn på implementeringen av digital teknik 

i undervisningen på en specifik, mindre F–6-skola, vilket gör att resultatet inte är generaliserbart i 

ett större sammanhang. Studien kan ändå ha kvaliteter i de svar som framkommer och kan hjälpa 

till att se hur individer på olika positioner i en verksamhet kan uppfatta handlande på olika sätt. 

På det sättet kan ändå resultatet vara applicerbart på andra liknande organisationer.  
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5 Teoretisk utgångspunkt  
 
Denna undersökning har tagit utgångspunkt i den kulturhistoriska verksamhetsteorin. Hans 

Knutagård, magister i socialt arbete, beskriver i boken Introduktion till verksamhetsteori att 

verksamheten sammankopplar den enskilda individen med andra genom ömsesidig påverkan 

(2003, s. 9–12). De handlingar vi människor utför dagligen benämner Knutagård som 

verksamheter. Han menar att det är en del av vår verksamhet att ligga hemma på soffan eller att 

befinna oss på arbetsplatsen. Vissa verksamheter kan vi utföra rutinmässigt utan större 

ansträngning medan andra verksamheter kräver mer och ger oss större utmaningar. Vår 

verksamhet gör oss delaktiga i de utvecklingsarbeten som pågår där nya krav ställs (2003, s. 9–12). 

Han menar också att verksamhetsteorin möter behovet av att till exempel kunna beskriva 

mänsklig utveckling genom att samtidigt ta hänsyn till de sociala och kulturella sammanhangen. 

Dessutom kan teorin beskriva både mänskliga och organisatoriska verksamhetssystem (2003, s. 

20). I denna undersökning är skolan en verksamhet där enskilda individer, mindre grupper och 

hela organisationen i olika situationer kommunicerar med och påverkar varandra. En del av 

kommunikationen sker via den digitala tekniken som verktyg (se nedan) genom att vi kan 

förmedla våra tankar och kunskap genom denna som en ersättning eller som ett komplement till 

verbal kommunikation. Likaså kan en plan för implementering av digital teknik i undervisningen 

fungera som en artefakt, ett verktyg som hjälper hela gemenskapen i en organisation att 

kommunicera kring planen och tillsammans utveckla den samma. Denna teori kan hjälpa oss att 

se individer på olika positioner i en verksamhet och hur de kan uppfatta sitt handlande.  

 

5.1 Första generationen 

Dagens verksamhetsteori har sin grund i Vygotskijs kulturhistoriska teori. Han hävdade att vi 

människor aldrig reagerar endast med medfödda reflexer, utan har en förmåga att kontrollera oss 

själva. Vygotskij menade att kopplingen mellan en människas handlande och ett objekt i 

omgivningen förmedlas av kulturella medel, verktyg och symboler, så kallade artefakter. Han 

ansåg att språket var den absolut viktigaste artefakten (Knutagård 2003, s. 63–65). Denna tanke 

illustrerade Vygotskij i en triangelformad figur (Figur 1). 

                                                          

                                                          Verktyg 

 

 

 

 

 

 

                               Subjekt           Objekt 

                           

Figur 1. Omformulering av Vygotskijs modell för hur kommunikation sker. Hämtad från 

Knutagård (2003, s. 64). 

 
Denna modell kan hjälpa oss att tydliggöra hur kommunikation sker mellan individer med hjälp 

av de verktyg vi väljer att använda. Den visar genom pilarna att människor aldrig kommunicerar 

med varandra direkt. För att kunna kommunicera behöver vi människor tillgång till ord, som i 
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detta sammanhang är en så kallad artefakt. Utan orden kan jag (subjektet) inte kommunicera med 

till exempel min kollega (objektet). Kommunikationen sker genom verktyg, som kan vara det 

språk vi talar och gester (Figur 5). Knutagård beskriver också hur utvecklandet av verktygen gör 

att människan allt mer behärskar naturen (2003, s. 64–65). Han skriver att Vygotskij ansåg att de 

som kommunicerar måste ha en ömsesidig förståelse för de begrepp de använder. Att ha olika 

uppfattning om innebörden kan skapa motsättningar (2003, s. 68).  

 

5.2 Andra generationen 

Verktygen utgörs inte bara av språket, utan kan också vara miner, bilder, diagram etcetera. Dessa 

verktyg hjälper oss att förstå varandra och de påverkar i sin tur hur vi tänker och hur vi handlar i 

relation till det vi uppfattar (Strandberg 2006, s. 80ff). I vårt moderna samhälle fungerar den 

digitala tekniken som artefakter på det viset att vi kan kommunicera med varandra, förmedla 

kunskaper genom till exempel streamade filmer eller söka efter information. Dessutom sker en 

stor del av kommunikationen i en verksamhet som skolan genom mejl där skolledningen 

informerar personalen om vad som är aktuellt för tillfället.  

 

Vygotskij sägs vara den som utvecklade den första generationens verksamhetsteori. Därefter 

vidareutvecklade Leontiev teorin och hans modell brukar benämnas som den andra generationen. 

Han fokuserade på de komplicerade relationerna som finns mellan människan och hans 

omgivning. Leontiev lyfte, enligt Knutagård, fram arbetsdelning som en historisk process. Det 

innebär att man delar in verksamhet i mindre beståndsdelar på olika nivåer genom att skilja på 

begreppen aktivitet, handlande och funktioner (2003, s. 142–144). Knutagård illusterar detta på 

följande sätt (Tabell 5): 

 

Tabell 5. Fritt efter modell beskriven i Knutagård (2003, s. 144). 

 

Nivå Orienterad mot   Utförd av  

Verksamhet Objekt/motiv   Gemenskapen  

Handlingar Mål   Individen eller gruppen  

Funktion Förhållanden   Rutinmässiga människor eller maskiner  

 

Den översta nivån är överordnad de övriga och visar den gemensamma verksamheten som drivs 

av ett objektorienterade motiv. På den mellersta nivån finns handlingar som den enskilde 

individen genomför. Det kan även vara en grupp som tillsammans drivs av samma mål. Den 

understa nivån visar funktioner som utförs rutinmässigt av människor eller maskiner när 

förhållandet finns där (2003, s. 142–144).  För att applicera denna modell på skolverksamheten 

kan den översta nivån beskrivas som en skola, vilken drivs mot att ge eleverna en god utbildning. 

Detta utförs av en gemensam grupp som består av skolledning och personalen på skolan 

tillsammans. Ett exempel kan vara att skolan har en plan för implementeringen av digitala medier 

med syftet att tillsammans utveckla undervisningen för att den i sin tur ska bidra till framgång för 

eleverna. För att detta ska fungera tillfredställande krävs det att alla parter kommunicerar med 

varandra och att alla förstår varandra. Implementeringsplanen skulle då fungera som ett verktyg 

för kommunikationen. Den mellersta nivån kan då liknas vid den undervisning som varje lärare 

bedriver under lektionstid med syftet att eleverna ska nå målen. Lärarna använder den digitala 

tekniken enligt de syften de själva anser förstärka elevernas utveckling. Kommunikationen sker 
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mellan lärare och elever och kan även ske lärare till lärare under till exempel planeringsstadiet av 

undervisningen. Skolledningen kan även de ha ett syfte med implementeringen, men de talar inte 

riktigt om samma saker som lärarna. I samma verksamhet kan man likna den understa nivån vid 

den mera rutinmässiga användningen av datorer som ersättning för pennan i de fall datorerna 

finns tillgängliga. Det finns på denna nivå inget uttalat syfte med implementeringen och var och 

en arbetar på sitt sätt (Tabell 5).  

 

Implementering är en process som påverkar en hel organisation på flera olika plan, i detta fall en 

F–6-skola. Denna teori kan bidra till förståelsen om huruvida lärare och skolledning delar 

uppfattning om var i processen de befinner sig. Undersökningen handlar om hur man i olika 

positioner i en verksamhet kan uppfatta eller förstå målen på olika sätt. Detta kan i sin tur vara 

bidragande till att man handlar på olika sätt.  

 

 

6 Resultat 
I följande avsnitt har resultatet från undersökningens enkäter och intervjuer sammanställts. För 

att ge en överskådlig bild har de båda delarna redovisats tillsammans. Rubrikerna i avsnittet har 

anpassats efter frågorna i enkäter och intervjuer samt efter överensstämmande med 

undersökningens syfte. 

 

6.1 Användandefrekvens 

När det gäller lärarnas eget uppskattade av användandefrekvensen av digital teknik i 

undervisningen i F–6 kunde följande resultat utläsas av enkätsvaren: 

 

Tabell 6. Sammanställning av lärarnas användarfrekvens av den digitala tekniken. 

 

Utrustning Aldrig Någon 

gång/år 

Någon 

gång/månad 

Någon 

gång/vecka 

Dagligen 

Stationär dator 7 - 2 3 1 

Bärbar dator 3 - 2 5 3 

iPad 2 2 4 3 2 

Smartboard 12 1 - - - 

Projektor 4 - 2 5 2 

Digitalkamera 4 4 3 - 2 

Annat - 1 1 1 - 

 

Sju lärare av tretton uppger att de aldrig använder de bärbara datorerna i undervisningen och tre 

av dem använder bärbar dator dagligen. Tolv av de tretton lärarna använder aldrig smartboard 

medan en av dem använder smartboard någon gång per år. I intervju med rektor på skolan 

uppger denne att förskoleklasserna använder digital teknik i undervisningen i väldigt liten 

utsträckning.  

 

6.2 Tillgänglighet 

I enkäten frågades efter tillgängligheten till den digitala utrustningen. Om lärarna kan använda 

utrustningen när, och på det sätt de önskar. Följande resultat registrerades från enkäterna för 
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årskurs F–6 där tolv av tretton lärare besvarat frågan. En uppgav att denne inte svarat på 

efterföljande frågor i enkäten på grund av att denne inte alls har någon tillgång till digital 

utrustning (Tabell 7).  

 

Tabell 7. Sammanställning av tillgängligheten till den digitala tekniken. 

 

Utrustning Aldrig Sällan Ganska ofta Alltid  

Stationär dator 4 - 4 4  

Bärbar dator - 1 7 4  

iPad - 2 - 10  

Smartboard 8 - 1 3  

Projektor 2 1 6 3  

Digitalkamera 1 1 4 6  

Annat - - - 2  

 

Sex av tretton lärare anser att utrustningen ofta är upptagen av andra. Det gäller främst bärbara 

datorer och mobila projektorer. I intervjun uppgav tre av lärarna att det är svårigheter att planera 

undervisningen då man inte alltid kan vara säker på att ha tillgång till den utrustning som önskas.  

Sju av lärarna kommenterar i enkäten att till exempel mobila projektorer och datorer inte finns 

tillgängliga i den byggnad de bedriver sin undervisning i. Smartboard finns endast tillgänglig i två 

klassrum av åtta (Tabell 7). Enkäterna visar att en lärare anser sig sakna tillgång till digital 

utrustning helt och hållet. 

 

Rektor på skolan påpekar i intervjun att alla lärare har tillgång till både personlig dator och 

surfplatta. Dessutom kan lärarna dela på de mobila projektorerna och har möjlighet att boka 

bärbara datorer till en hel klass.  

 

6.3 Lärarnas kunskaper 

Lärarna tillfrågades i enkäter om de anser att deras kunskaper är tillräckliga för att kunna använda 

digital teknik i undervisningen på det sätt de önskar. Följande resultat registrerades (Tabell 8): 

 

Tabell 8. Sammanställning av lärarnas inställning till de egna kunskaperna.  

 

Lärarnas uppfattning om huruvida deras kunskaper är tillräckliga för att användanda digital teknik i  

undervisningen på det sätt de önskar 

Utrustning Ja, absolut Nästan 

tillräckligt 

Inte riktigt Absolut inte Vet ej 

Stationär dator 9 2 2 - - 

Bärbar dator 7 4 2 - - 

iPad 3 5 5 - - 

Smartboard 1 - 6 5 1 

Projektor 6 4 - 3 - 

Digitalkamera 8 5 - - - 

Annat 1 - - - 1 
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Nio av tretton lärare anser att de har tillräckliga kunskaper för att använda stationära datorer i 

undervisningen. Sju lärare anser sig ha tillräckliga kunskaper för att använda bärbara datorer. Fem 

lärare svarar att de absolut inte har tillräckliga kunskaper för att använda smartboard medan en 

lärare svarar att denne har tillräckliga kunskaper.  Två lärare av tretton kommenterar att det oftast 

förekommer någon typ av fortbildning när ny digital utrustning eller nya programvaror 

introduceras medan åtta lärare svara att det förekommer ibland. Fem av dessa åtta skriver att det 

finns en kunnig kollega som hjälper dem vid behov. En lärare skriver att: ”När vi fick iPads så 

har vi haft en genomgång med en kollega som är kunnig. När Smartboarden kom till skolan fick 

vi en snabb genomgång av kollega”. Två lärare väljer svarsalternativet: vet ej, varav en av dem 

anger att denne har varit med på genomgång av nya program. Två av lärarna s varar att 

”genomgångar av nya programvaror” ofta sker på konferenstid och därför känns stressigt. 

Samma lärare menar att den genomgång de får sällan följs upp eller utvärderas (Tabell 7).  

 

I intervjun berättar en lärare hur många nya idéer om användande av den digitala tekniken 

uppkommer genom den ämneskompletteringsutbildning som denna lärare genomgår efter 

uppmuntran från skolledning. Två av de intervjuade lärarna önskar mera utbildning när det gäller 

iPads-användandet. De har hittills genomfört ett par snabba genomgångar under konferenstid, 

angående hur utrustningen fungerar och vilka appar som lagts in av it-pedagogen. En lärare 

påpekar att det inte räcker till att man har kunskaper för att hantera den digitala utrustningen. 

Man behöver nya idéer för själva användningen också. ”Annars sker ingen utveckling”.  

 

De fyra intervjuade lärarna känner sig redan förhållandevis säkra på datorerna och hur de kan 

användas, men säger sig vara osäkra på användandet av den övriga digitala utrustningen.  

 

Rektor säger i intervjun att intresset för den digitala tekniken är varierande hos lärarna.  Några är 

väldigt engagerade medan andra knappt läser sina mejl regelbundet. Enligt rektor kan de behöva 

mera utbildning som genererar i nya idéer för användandet hos lärarna och att man tillsammans 

med it-pedagogen behöver genomlysa detta för att se mera exakt vad var och en behöver. Om 

det visar sig att behov finns kan det vara möjligt att köpa in utbildning från aktör utanför 

verksamheten.  

 

6.4 Syftet med användningen av digital teknik i undervisnigen 

De flesta lärare anger att de använder den digitala tekniken för att låta eleverna leta reda på fakta, 

underlätta elevernas skrivande genom möjligheten att kunna renskriva och redigera i texten samt 

för att göra undervisningen mera underhållande. Två lärare av tretton anger också att många 

elever förstärker inlärningen genom det visuella komplementet som den digitala tekniken kan 

erbjuda. Tre av lärarna beskriver att de ser fördelar med att eleverna kan redovisa arbeten på olika 

sätt bland annat genom Powerpoint eller genom bilder och film. Två lärare använder tekniken 

endast för dokumentation och en anger: ”jag använder datorn för att ta fram arbetsmaterial till 

eleverna”.  

 

Genom intervjuerna med fyra av lärarna kunde deras syfte med användningen av den digitala 

tekniken preciseras genom följdfrågor. Samtliga fyra angav att de ofta använder datorer som 

skrivhjälpmedel både för att stärka de elever som har motoriska svårigheter eller 

motivationssvårigheter och för att kunna använda de funktioner som den digitala tekniken kan 
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erbjuda. Lärarna säger också att det är en fördel att det är möjligt att redigera texter under 

arbetets gång. En lärare berättar att det ger möjlighet att göra eleverna källkritiska genom att alltid 

be dem ange vilken källa de använt sig av. Samma lärare menar att eleverna blir noggrannare med 

källkritiken om de alltid måste ange densamma. Ingen av lärarna anser att de har förändrat sitt 

arbetssätt helt genom tillgången till den digitala tekniken. De har gjort mindre förändringar som 

oftast gäller presentationen av nya områden eller hur eleverna kan söka mera information. För att 

göra större förändringar krävs att det alltid finns tillgång till den utrustning som är aktuell enligt 

en av lärarna.  

 

Ingen av lärarna som intervjuas anger att de är intresserade av att helt och hållet förändra sitt 

undervisningssätt och anpassa den till den digitala tekniken. De menar alla fyra att det är 

nödvändigt med variation och att böckerna fyller sin funktion och till och med upplevs viktiga 

för vissa elever. En av lärarna uttrycker att denna har planer för utveckling av sin undervisning 

om det skulle finnas tillgång till projektor i praktiska ämnen. Där menar läraren att man kan visa 

olika moment som utförs med händerna på ett tydligt sätt som spar tid jämfört med att gå från 

elev till elev för att visa var och en. Flera av eleverna behöver ibland mera tid för instruktioner. 

”Filmen skulle kunna rulla på för de som behöver repetera instruktionerna”.  

 

Rektor på skolan anser att stärkandet av elever med svårigheter både i klassrummet och hos 

specialpedagog är en viktig del av användandet speciellt för att eleverna får använda flera sinnen i 

lärprocessen. I intervjun säger rektorn att det är svårt att ange något mål för implementeringen 

eftersom det inte finns något uttalat sådant, annat än att alla ska ha tillgång till datorer framöver.   

 

Rektor anser också att det är svårt att veta hur långt alla har kommit i implementeringsprocessen, 

men upplever att alla har tagit sig förbi det stadiet där tekniken endast är en ersättning för papper 

och penna. Undantaget är enligt rektor förskoleklasserna där digital teknik främst används i 

dokumentationssyfte. Det som rektor har fångat upp genom de få klassrumsbesök som hunnits 

med och genom muntlig information från lärarna har det visat att några utvecklat undervisningen 

genom att använda projektor för att ge samtliga instruktioner på ett tydligt sätt och där alla kan ta 

del av dem samtidigt, vilket inte är möjligt om läraren ska gå runt och visa var och en av eleverna.  

 

6.5 Framgångsfaktorer 

Sju av de tretton lärarna uppger i enkäten att den främsta fördelen med tekniken är att snabbt 
kunna söka reda på fakta via olika sökmotorer på internet. Fem lärare ser att tekniken kan öka 
elevernas intresse av undervisningen genom att de tycker att det är roligare. Det framhålls av två 
lärare i intervjuerna att motivationen hos eleverna ökar markant när de själva kan utforma sitt 
arbete och det sätt de kommer att redovisa detsamma på. En lärare tar i intervjun upp att datorn 
är ett utmärkt redskap när eleverna ska repetera vissa kunskaper eftersom maskinen aldrig 
tröttnar.  
 
De är alla överens om att det underlättar användandet om utrustningen finns nära till hands, helst 
i klassrummet.  
 
I intervjuerna framhåller två av lärarna de fördelar de ser med att eleverna redan kan hantera 
tekniken. Den ene läraren säger att det blir effektivare och spar tid om eleverna kan hjälpa till 
med sådant som antingen läraren eller de andra eleverna inte behärskar helt och hållet. En lärare 
säger att det är en tydlig fördel att eleverna även har datakunskap på schemat och då lär sig 
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mycket om hur de hanterar olika program. Därmed blir användandet mera effektivt i den övriga 
undervisnigen enligt samma lärare.  
 

Rektor ser att en ambition finns hos flera av lärarna för att utveckla sitt användande, samtidigt 

som några av dem inte är speciellt intresserade. Men det påpekas samtidigt att de är väldigt 

duktiga på att dokumentera verksamheteten med hjälp av digitalkamera.  

 

6.6 Hinder 

Fyra av tretton lärare anser att det främsta hindret för användandet av tekniken är när det inte 

fungerar. De blir stressade och känner att tid går bort från lektioner på grund av tekniska 

problem. Det ses även som ett problem när utrustningen behöver bokas i förväg, vilket två av 

dem påpekar gör det svårt att vara flexibel i undervisningen.  

 

En av lärarna påpekar i intervjun att denne saknar appar, på klassens surfplattor, som är relevanta 

för den ålder eleverna har och för de ämnesområden som eleverna arbetar med i klassrummet för 

att denne ska öka användandet av iPads i sin undervisning. De som är nedladdade nu stämmer 

inte riktigt överens med den lärarens behov som till exempel extra utmaningar när elever är klara 

med annat eller om de behöver öva mera på vissa moment. Samma lärare säger också att det 

saknas tid för att både söka efter och sedan ladda ner det som saknas. En lärare säger att dennes 

kunskaper behöver utvecklas för att denne ska kunna använda iPads på ett mera medvetet sätt i 

undervisningssyfte.  

 

Av de tretton lärarna svarar tre att det kan vara svårt att kontrollera vad eleverna gör vid 

datorerna. ”Att de gör annat än uppgiften, hamnar på Youtube och så…” Här nämns också att 

filma eller fotografera varandra och risken att använda bilderna i ett negativt syfte. En lärare 

berättar i intervjun om en händelse med fotografering och negativa kommentarer till en elev, 

vilket blev föremål för samtal med både föräldrar och elever kring detta.  

 

En lärare tar också upp att ”det är viktigt att inte tappa bort känslan av att skriva och läsa ´för 

hand´”. I intervjuerna ansåg två av lärarna att det är viktigt att även hålla kvar den traditionella 

undervisningen med läromedel i bokformat, eftersom det är en form som passar en del av 

eleverna mycket bättre. De anser att variationen är viktig.  

 

Rektor på skolan ser bristen på tid för lärarna att förbereda arbetet, sätta sig in i hur det fungerar 

och de problem som uppstår när tekniken inte fungerar som de största hindren för användandet 

av den digitala tekniken. Det finns en it-avdelning i kommunen, men de kan inte hjälpa till i 

någon större utsträckning. De får då ta hjälp av skolans it-pedagog som inte alltid finns till hands 

då denne även undervisar på skolan. 

 

6.7 Plan för implementeringen 

Två av tretton lärare känner, enligt enkäten, till att det finns en plan för implementeringen. Tre 

lärare svarade nej på samma fråga medan fem av dem svarar – delvis och resterande tre lärare 

svarade – vet ej.  
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Vid intervju med rektor på skolan svarar denne på frågan om de har en specifik plan för 

implementering av digital teknik i undervisningen att de inte har det. Det finns ingen plan 

nedskriven. Den plan som finns existerar endast i skolledningens tankar och den går ut på att 

förse lärarna med projektorer i varje klassrum och att utöka det befintliga beståndet med digital 

teknik som till exempel iPads och bärbara datorer. Detta är inget man regelbundet diskuterar 

tillsammans vid konferenser eller annan tid när alla är samlade. Rektorn säger att de problem som 

dyker upp löser man efter hand, inte efter någon särskild plan.  

 

 

7 Diskussion 
I följande avsnitt kommer undersökningens resultat att diskuteras. För att förstå hur lärare 

respektive skolledning uppfattar syftet med implementeringen av digital teknik på skolan kommer 

den tidigare presenterade verksamhetsteorin att användas (se 5). Diskussionsavsnittet har 

strukturerats efter undersökningens syfte i samt kopplats till bakgrund och tidigare forskning 

genom följande rubriker: Tillgången till och användandet av digital teknik, lärarnas intresse samt behov av 

kompetensutveckling, syftet med användnigen av digital teknik i undervisningen, framgångsfaktorer respektive 

hinder och plan för implementeringen.  

 

7.1 Tillgång till och användarfrekvens av digital teknik  
Den aktuella F–6-skolan har 170 elever och tillgången av dator per elev blir enligt inventeringen 

om lärarnas personliga datorer räknas bort 6,8 elever per dator (se 2.2). Det resultatet visar att det 

går flera elever per dator på aktuell skola än vad genomsnittet i en undersökning som gjorts på 

uppdrag av Skolverket (2013) visade. Några uppgifter från 2008 finns inte att tillgå för den 

aktuella skolan, varför ingen jämförelse av ökningen kan göras (se 2.4.1). En orsak till att aktuell 

F–6-skola visar ett något avvikande resultat kan påverkas av att förskoleklasserna räknas in. Deras 

verksamhet styrs inte på samma sätt som den obligatoriska grundskolan av läroplanen. Frågan är 

om måttet 6,8 elever per dator har någon betydelse för hur användande av desamma ser ut. Den 

av Skolverket initierade undersökningen visar inte heller användandet, utan fokuserar på antalet 

datorer som finns tillgängliga för eleverna (2013). Att den tekniska utrustningen finns behöver 

inte betyda att den används i den utsträckning som skulle kunna vara möjlig.  

 

En av lärarna svarar i sin enkät att denne inte har någon tillgång till digital utrustning över huvud 

taget. Detta stämmer då inte överens med de inventeringsuppgifter som lämnats, men kan likaväl 

vara ett resultat av hur frågan i enkäten har uppfattats av läraren i fråga. Svaret skulle även kunna 

spegla en uppfattning om att det kan vara svårt att hinna boka datorerna eller att läraren 

undervisar i en byggnad på skolan där inte den mobila utrustningen förvaras. Alla har enligt 

rektorn tillgång till dator och surfplatta, men lärarens svar kan även tolkas som att denna har egen 

utrustning men ingen ytterligare som används till undervisning. De två interaktiva skrivtavlorna 

som finns tycks inte användas mer än någon gång per år av en lärare av tretton. Övriga använder 

den inte alls. Däremot anser tre av lärarna att de alltid har tillgång till densamma. Att tre lärare har 

tillgång till två interaktiva skrivtavlor kan tyda på att någon av lärarna undervisar i flera klassrum.  

 

Enkäterna visar att tre lärare av tretton aldrig använder bärbar dator, trots att ingen av dem anger 

att de inte har tillgång till dem. Samma sak gäller surfplattorna, där två lärare anger att de aldrig 

använder surfplatta medan ingen lärare anger att de inte har tillgång till dem (Tabell 5 och 6). 
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Enligt inventeringen finns två surfplattor tillgängliga i varje klass. Här är det inte den fysiska 

tillgången av utrustning som styr frekvensen av användandet. Med tillgänglighet kan även avses 

att utrustningen inte är möjlig att användas på det sätt som läraren önskar, vilket kan förklara 

ovanstående resultat som i annat fall kan ses som motsägelsefulla.  

 

7.2 Lärarnas intresse samt behov av kompetensutveckling 
I denna undersökning anser nio av tretton lärare att de har tillräckliga kunskaper för att använda 

stationära datorer i undervisningen, medan sju lärare anser sig ha tillräcklig kunskap att använda 

bärbara datorer i undervisningen. Är det då någon skillnad mellan stationära och bärbara datorer? 

Anledningen till att några av lärarna tycks skilja på dem skulle kunna vara att de är ovana 

användare av bärbara datorer och därmed känner sig osäkra på om de fungerar på samma sätt 

som de stationära datorerna. Det kan dessutom vara så att de är osäkra på begreppens innebörd. 

Ett sätt att närma sig kan vara precis som Edman Stålbrandt (2008) påpekar, nämligen att det inte 

är enbart eleverna som behöver utbildning i att hantera utrustningen, utan att även lärarna kan 

vara i behov av samma kompetensutveckling (se 2.4.3).  

 

Att fem av lärarna absolut inte känner sig ha tillräckliga kunskaper för att använda interaktiv 

skrivtavla i undervisningen hör troligen ihop med att de endast finns installerade i två klassrum 

och därmed är även användningen begränsad till de lärare som undervisar i de klassrummen. Har 

då inte samtliga lärare utbildats i hur den interaktiva skrivtavlan fungerar? Brist på tillgänglighet 

till utrustningen kan vara orsaken till att inte samtliga lärare kan hantera denna. Antingen har 

utbildning varit begränsad till de som har tillgång till utrustningen eller så har de som saknar 

tillgång inte heller något intresse i att lära sig funktionerna. Här kan strategier för att integrera 

tekniken behövas. Edman Stålbrandt presenterar tre olika strategier för att ge läraren det stöd 

denne kan behöva för att komma vidare (se 2.4.3).  

 

Den digitala utrustning som lärarna enligt enkäterna inte har tillräckliga kunskaper om är 

surfplattan, den interaktiva skrivtavlan och projektorn. För att förstå den brist på kompetens som 

lärarna uttrycker kan man koppla detta till att endast två av tretton lärare anser att det nästan 

alltid förekommer någon form av fortbildning när ny utrustning eller programvara introduceras 

på skolan. Stålbrandt Edman påpekar vikten av att både lärare och elever behöver 

kompetensutveckling för att kunna hantera den digitala utrustningen (2008, s. 156–158). I hennes 

studie visade det sig att den lärare som använde digital teknik i undervisningen i omfattande 

utsträckning var den lärare som ständigt uppdaterade sina kunskaper med hjälp av annan kunnig 

lärare (2008, s. 149–158). Exemplen från litteraturen visar hur viktigt det är med fortlöpande 

kompetensutveckling (se 2.4.3). Att genomföra gemensamma genomgångar av ny utrustning är 

uppenbarligen inte tillräckligt för att sedan kunna arbeta med densamma i undervisningen. En 

osäkerhet kan infinna sig och därmed kan läraren istället besluta sig för att hålla sig till det 

traditionella undervisningssättet med fysiska böcker. En lärare kommenterar också i enkäten att 

det inte räcker med kunskaper om hanteringen. Det behövs även idéer för själva användningen. 

Risken finns att digital utrustning som till exempel datorer endast används som ett skrivredskap 

och inte som en utvecklingsmöjlighet av undervisningen om lärarna inte får tips och idéer om 

själva användandet.  
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Rektor på skolan säger i intervjun att ytterligare utbildning behövs och att det i sin tur kan 

generera i nya idéer för lärarna. Det finns även möjlighet att ta in utbildning från annan aktör 

utanför skolan om så skulle behövas. Rektorn anser också att det finns ett behov av att skolans 

egna it-pedagog genomlyser situationen för att se vad som behövs i kompetensutvecklingsväg. 

Både lärare och skolledning anser att fortbildning behövs och rektorn säger i intervjun att it-

pedagogen på skolan behöver se över vad var och en behöver. Är det en enskild uppgift för it-

pedagogen? Resultatet av den här studien gör att det kan vara rimligt att anta att en gemensam 

diskussion kan behövas för att komma fram till vilket behov lärarna har, dels för att de ska ha 

möjlighet att uttrycka sina behov, dels för att det kan vara problematiskt att använda en 

mellanhand mellan lärare och skolledning som i detta fall är it-pedagogen. Det kan finnas en risk 

att lärarna uppfattar det som att it-pedagogen bevakar skolledningens intressen. It-pedagogen kan 

dessutom själv hamna i en obekväm situation om denne hör till kategorin lärare på skolan och 

därmed både behöver se till lärarnas och ledningens intresse. 

 

7.3 Syftet med användningen av digital teknik på skolan 
Syftet med användningen av den digitala tekniken är en av de delar i implementeringsprocessen 

som bör vara tydliga för att arbetet ska lyckas. Skolinspektionen konstaterade i en 

forskningsöversikt att de resultat som förväntas inte uppnås när lärare och skolledning har olika 

uppfattning om syftet till implementeringen (2011, s. 16).  

 

Så många som åtta av tretton lärare i denna undersökning svarar i enkäten att de främst använder 

tekniken för att låta eleverna leta reda på fakta eller för att underlätta skrivandet genom att 

använda datorn istället för att skriva med penna. Detta motsvarar den lägsta nivån, substitution, i 

Puenteduras SAMR-modell (se 2.3). Två av lärarna anger att de använder den digitala tekniken 

för att förstärka inlärningen med att kombinera det visuella med det auditiva. Detta skulle kunna 

motsvara den andra nivån, augmentation. Endast en av lärarna uppger att denne är intresserad av 

att förändra sitt arbetssätt för att utveckla undervisningen med hjälp av den digitala tekniken. 

Denne läraren pratar om att förändra lärprocessen för eleverna och genom detta höja 

motivationen för eleverna. Det skulle då motsvara den tredje nivån, modification. Alla fyra 

intervjuade lärare påpekar att det är viktigt att även hålla kvar delar av det traditionella 

undervisningssättet med läroböcker. De anser att variationen är viktig. Svaren i intervjuerna pekar 

inte mot en strävan att nå den högsta nivån, redefinition, i Puenteduras SAMR-modell (se 2.3).  

 

Rektor på den aktuella skolan anser att alla lärare åtminstone tagit sig till den nivå där de 

förstärker lärandet, augmentation, och att några även tagit sig vidare till den tredje nivån, där även 

lärprocessen förändrats. Eftersom rektorn påpekar att det inte finns tid att besöka alla lärare kan 

dennes bedömning av lärarnas användande av den digitala tekniken endast vara ett antagande 

eller baseras på det som lärarna berättar själva.  

 

Vid intervjun efterfrågas skolledningens syfte med att använda digital teknik i undervisningen och 

rektorn anger att en viktig anledning är att kunna stärka elever med särskilda behov genom att få 

möjlighet att använda flera sinnen. Rektor säger i intervjun att det är svårt att precisera någon 

särskild nivå som är målet med implementeringen.  
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Genom att försöka se på detta genom ett verksamhetsteoretiskt perspektiv kan man se hur lärare 

respektive skolledning agerar utifrån olika positioner i skolan som organisation. Man kan säga att 

vår plats i en organisation påverkar hur vi uppfattar målen. Enligt den modell som Knutagård 

beskriver kan man se en organisation i olika nivåer. Svaren på enkäter och intervjufrågor visar att 

det är endast individen eller en mindre grupp som är orienterade mot samma mål. Lärare och 

skolledning befinner sig i olika positioner i den organisation som skolan utgör. Var för sig kan de 

inte nå längre än till handlingsnivån enligt Knutagårds beskrivning (se 5.2). Att de genom sina 

olika positioner uppfattar processen med implementeringen på olika sätt kan förklara de olikheter 

som visat sig i studien. Genom att jämföra med Knutagårds modell av verksamhetsteorin (se 5.2) 

kan man säga att lärare och skolledning agerar var för sig på handlingsnivån där de är orienterade 

mot skilda mål med användandet. Lärarna har kommunikationen med eleverna som fokus i syftet 

med att arbeta med implementeringen, medan rektor fokuserar på den fysiska tillgången av 

utrustning i sin plan för implementeringen. Användande av den digitala tekniken är beroende av 

mera än bara tillgång och förmågan att hantera densamma.  

 

Lärare och skolledning delar inte heller uppfattning om hur långt de kommit i 

implementeringsprocessen. Enligt de intervjuer som genomfördes visade det sig att rektor på 

skolan uppfattar att lärarna kommit länger än vad lärarna anger att de gjort. Detta grundar jag på 

den jämförelse som kunde göras med hjälp av Puenteduras SAMR-modell (se 2.3). Hur kan 

uppfattningen skilja sig åt inom organisationen? En av orsakerna är troligtvis att rektor, precis 

som denne anger, inte haft tid att besöka klasserna i önskvärd omfattning. En annan bidragande 

orsak kan vara den kommunikation som sker kring utvecklingen. Hur sker kommunikationen? 

Kan verkligen några enstaka lärare företräda hela gruppen när det gäller något som berör en hel 

organisation? Det är viktigt att ge tid till gemensamma diskussioner där hela organisationen finns 

representerad. Det verksamhetsteoretiska perspektivet betonar vikten av att hela gemenskapen, 

vilket i detta fall skulle representera skolledning samt hela personalgruppen, är delaktig i arbetet 

med en nedskriven implementeringsplan som artefakt. Denna plan skulle vara ett gemensamt 

underlag för att hitta gemensamma syften och efterhand revideras för att passa hela 

organisationen. Då först kan organisationen agera som en gemenskap som är orienterad mot 

samma objekt som i detta fall skulle utgöras av implementeringen (se 5.2). 

 

7.4 Framgångsfaktorer respektive hinder  
Alla lärare har svarat på frågan om vilka fördelar de kan se med att använda digital teknik i 

undervisningen. Även den lärare som ansåg att denne inte hade någon tillgång till digital 

utrustning över huvud taget kunde ange fördelar med användandet. Det kan bero på hur 

begreppet tillgång har tolkats. Denne lärare kanske skulle använda tekniken om den fanns 

tillgänglig fysiskt eller om denne fick möjlighet till någon typ av fortbildning. Lärarna är även 

överens om att det är av vikt att utrustningen finns nära till hands. Denna kommentar skulle 

kunna vara en förklaring till varför enkätsvaren visar att användarfrekvensen av till exempel 

bärbara datorer visar att endast tre av tretton lärare använder dessa i undervisningen dagligen. I 

inventeringstabellen (se 2.2) kan man se att de bärbara datorerna finns i skolans datasal, vilken är 

belägen i huvudbyggnaden, och kan bokas av läraren. Placeringen av datorerna gör naturligtvis att 

de blir lättare tillgängliga för de som undervisar i den byggnad de förvaras. I detta fall finns endast 

en klassuppsättning datorer vilket medför att en annan placering ändå endast skulle gynna en del 

av lärarna. Söderlund skriver i sin avhandling hur tillgången till datorer ökar kraftigt under 1990-
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talet samtidigt som lärarna får ett väldigt litet utrymme för fortbildning om de metodiska 

aspekterna. Fortbildning utifrån metodiska aspekter är dessutom något som lärarna efterfrågar (se 

6.3).  

 

I intervjuerna påpekar två av lärarna fördelen med att eleverna redan kan hantera tekniken. Det 

påverkar användandet på det viset att undervisningen blir effektivare när eleverna kan grunderna. 

De ser det även som en fördel att eleverna kan hjälpa varandra. Detta stämmer överens med 

Edman Stålbrandts artikel där hon redovisar det hon sett genom observationer i tre olika klasser 

som alla haft olika förutsättningar. Hon menar att både eleverna och lärarna behöver stöd i att 

hantera utrustningen för att det inte ska ta tid från undervisningen (2008, s. 156–158). De 

framgångsfaktorer som rektorn på skolan tar upp i intervjun är lärarnas egna kunskaper och att 

det är viktigt att se över vad de behöver.  

 

När det gäller vad som hindrar lärare från- eller ses som nackdelar med att använda digital teknik 

i undervisningen kan man inte utläsa några gemensamma orsaker. Några av dem anger att det 

främsta hindret är att det ibland uppstår tekniska problem, viket leder till stress samt att det tar tid 

från undervisningen. Detta är naturligtvis ett problem som är svårt att undvika eftersom det inte 

går att styra över till exempel datorer som hakar upp sig eller att internetuppkopplingen stänger 

ner. Att ha någon kunnig personal som alltid finns till hands när problem uppstår brukar oftast 

vara en kostnadsfråga. Tillgång till sådan support skulle annars vara ett alternativ. Tre av lärarna 

ser det som problematiskt att kunna kontrollera vad eleverna egentligen gör vid datorerna. De 

kan med hjälp av internetuppkopplingen ägna sig åt annat än det som läraren planerat. Det 

stämmer överens med det som Jedeskog skriver om. Hon tar upp den problematik som lärare 

kan uppleva då de inte kan kontrollera det som sker mellan elev och dator (2000, s. 131ff). Det är 

viktigt att ständigt föra en dialog med eleverna om vad som är tillåtet för att minska risken för 

kränkningar och annat som är möjligt när eleverna hanterar bilder, filmer och kommentarer till 

varandra (se 6.6). Problemet kan även bottna i svårigheter för läraren att släppa lite av kontrollen. 

Kommunikationen sker inte längre endast på ett traditionellt sätt då den nya tekniska 

utrustningen skapar nya möjligheter att kommunicera. 

 

Rektor på skolan anser att tidsbristen för lärarna samt att tekniken inte alltid fungerar är de 

största hindren för användandet. Skolledning och lärare är överens om att de tekniska problemen 

är ett vanligt hinder. I övrigt ser lärarna främst på klassrumssituationerna och kommunikationen 

med eleverna medan rektorn ser lärarnas behov av kompetensutveckling som de stora frågorna 

som behöver ses över. Den skillnad som uppstår blir att lärarna kan ses som handlande 

pedagoger i klassrummen medan rektorn mera blir en form av administratör i 

implementeringsprocessen.  

 

En av lärarna påpekar att det behov av appar och programvaror som denne har behov av inte 

riktigt stämmer överens med det som finns tillgängligt. Vem bestämmer då vilka program som 

ska finnas tillgängliga? Att tala om programvarorna tyder på att lärarna ser tekniken som en resurs 

för lärande och inte endast som teknisk utrustning. Detta borde vara något som diskuteras 

gemensamt och där främst lärare och specialpedagoger får tala om vad som anses vara viktigt för 

elevernas utveckling. Visst kan gemensamma upphandlingar med användarlicenser för en hel 

kommun, som ibland förekommer, vara ekonomiskt fördelaktiga, men risken finns att 
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användandet blir ineffektivt när programvarorna inte speglar de behov som lärarna ser att 

eleverna har.   

 

7.5 Implementering och planens betydelse 
En lärare berättar i intervjun att denne kan se en klar fördel med att eleverna har datakunskap på 

schemat. Söderlund tar upp detta i sin avhandling där han skriver att ämnet datalära funnits med i 

de tidigare läroplanerna samtidigt som regeringen initierade stora projekt för it-användning (se 

2.4.5). Den aktuella skolan verkar på det planet ha tagit fasta på att följa samhällets utveckling 

utan att datakunskap (egna benämningen på skolan) finns kvar som ett eget ämne. Söderlund 

beskriver också att skolan har tappat mark gentemot samhället i övrigt när det gäller it-

utvecklingen. Borde då inte denna skola ligga i framkant när det rör användning av digital teknik? 

En orsak skulle kunna vara att de skrivningarna om itanvändning i de senare läroplanerna är 

tolkningsbara (se 1). På den aktuella skolan har man avsatt tid för ämnet datakunskap och därmed 

anser man att man uppfyller målen (se 1). I sådant fall kan man tolka det som att man har valt att 

separera dataundervisningen från den ordinarie undervisningen.  Om så är fallet kan lärarnas eget 

intresse vara avgörande för om implementeringen ska lyckas eftersom det annars finns 

möjligheter att lägga över ansvaret på den som undervisar i datakunskap.  

 

Skolan är en organisation som likt många andra består av ledning och medarbetare. Vid 

implementeringar är det ledningen som ansvarar för att processen sätts igång och fortlöper som 

det är tänkt. Dahlin beskriver i sin avhandling ett implementeringsprojekt på ett försäkringsbolag 

(se 2.4.5). Precis som hon beskriver från det projekt hon granskat, kan man på den aktuella 

skolan utläsa genom intervju med rektor att det inte riktigt stämmer överens mellan förväntningar 

och utfall av implementeringen. Det kan finnas många orsaker till detta men en aspekt kan vara 

att ledningen har förväntningar som inte riktigt är förankrade hos lärarna. För att nå ett optimalt 

utfall bör implementeringsprocessen starta i en gemensam utgångspunkt där både lednings och 

lärares förväntningar stämmer överens med varandra. Detta skulle kunna vara initieringen till en 

dokumenterad plan.  

 

Endast två av lärarna uppger i enkäten att de känner till att det finns en plan för 

implementeringen av digital teknik i undervisningen på aktuell skola. Genom att de flesta lärarna 

uppger att de inte känner till någon plan kan det tolkas som att de inte själva är engagerade i 

processen. Rektor svarar dock i intervjun att det inte finns någon särskild plan för 

implementeringen. Den plan som finns existerar endast i skolledningens tankar. Rektor säger 

också att detta inte är något man diskuterar tillsammans på konferenser eller andra tillfällen då 

alla är samlade.  Att två av lärarna ändå känner till att det finns en plan kan tyckas märkligt. Det 

finns en möjlighet att lärarna tolkat begreppet plan på olika sätt, dels som en nedskriven plan, 

dels som att planen utgörs av att det finns en tanke med implementeringen. En annan orsak 

skulle kunna vara att man diskuterar implementeringen under möten med ledningsgruppen på 

skolan (se 2). Om så skulle vara fallet kan man se dessa möten med ledningsgruppen som ett steg 

mellan individ eller grupp och gemenskapen som Knutagård beskriver (se 5.2). Det kan ändå inte 

ses som en verksamhet vilken gemenskapen driver mot ett givet mål eftersom alla inte har 

möjlighet att delta under dessa möten och därmed inte har möjlighet att påverka direkt. Planen 

skulle enligt verksamhetsteorin kunna fungera som en artefakt för kommunikation och som ett 

underlag för ett gemensamt syfte med implementeringen.  



 

 32 

 

Riis skriver i en forskningsöversikt från Skolverket att det är viktigt med en plan för 

implementeringen. Hon beskriver även att det är viktigt med ständiga utvärderingar för att 

kontrollera att planen följs och för att kunna förändra den under tiden om så behövs (se 2.4.5). 

Även den skrift som Medierådet publicerat angående ett genomfört projekt i Piteå där en 

handlingsplan utvecklades, påpekar vikten av att fortlöpande utbyta tips och idéer med varandra 

för att hålla utvecklingen levande (se 2.4.5). Denna plan är något som inte finns på den skola där 

undersökningen genomförts. Planen finns enligt rektorn endast i skolledningens tankar. Det 

begränsar naturligtvis möjligheterna att utvärdera och revidera planen under tiden som arbetet 

med implementeringen sker. Dessutom begränsas förutsättningarna för lärarna att påverka 

utformandet av utvecklingsarbetet. Risken finns att de som inte känner sig delaktiga i 

utformandet av ett projekt anser att det endast är ännu en börda som läggs på från de som styr 

verksamheten och att det därför kan vara svårt att motivera alla parter till ett förändringsarbete.  

 

7.6 Förslag på vidare forskning 

I denna undersökning ligger en stor del av fokus på den digitala utrustningen och dess 

tillgänglighet. Det skulle vara intressant att undersöka en implementeringsprocess med 

utgångspunkt ur ett didaktiskt perspektiv i stället för ett organisationsperspektiv. Det kunde även 

vara av intresse att studera ett antal implementeringsplaner för att jämföra dessa med varandra 

och jämföra resultaten av dem.  

 

7.7 Slutsats 

Genom att frågeställningarna har besvarats (se nedan) har syftet med undersökningen nåtts. 
Intervjuerna visar att lärare respektive skolledning till viss del har olika tankar om syftet med 

implementeringen. Lärarna fokuserar på kommunikationen med eleverna medan ledningen 

fokuserar på den fysiska tillgången till digital teknik. Eftersom lärare respektive skolledning agerar 

på olika plan i en organisation skulle en implementeringsplan vara till hjälp för samtliga parter 

genom att fungera som ett kommunikationsverktyg.  

 

Tillgången till den digitala tekniken verkar inte vara avgörande för frekvensen av användandet 

enligt enkäter och intervjuer. Här kan man utläsa att frågeställningen om tillgång kan tolkas på 

olika sätt. Genom de ibland motsägelsefulla svar som inkommit kan frågan om tillgång även ha 

tolkats som att kunna använda som det är tänkt. Ändå visar enkäterna att användarfrekvensen är 

relativt låg i förhållande till de uppgifter som kommer från inventering av utrustning (se 2.2). I 

intervju med rektor på skolan anger denne att alla lärare har tillgång till bärbar dator samt 

surfplatta. För att få en ännu tydligare bild av hur lärarna upplever tillgången kan frågan behöva 

förtydligas och fördjupas. 

 

Lärare respektive skolledning kunde genom enkäter och intervjuer ge en bild av vad de ser som 

framgångsfaktorer respektive hinder i implementeringen. De framgångsfaktorer som 

framkommer från lärarnas sida är att det är en fördel om eleverna redan är kunniga i hanterandet 

av utrustningen samt att denna finns nära till hands.  De är överens om att tekniska problem är 

ett vanligt förekommande hinder. Det som skiljer dem åt är att lärarna främst ser till 

klassrumssituationerna medan rektor främst ser lärarnas behov av kompetensutveckling.  Även i 
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denna fråga kan man se skillnader i lärares respektive skollednings svar på frågorna vilket tyder på 

att kommunikationen inte fungerar tillfredställande.  

 

Sammantaget visar undersökningen att implementeringsprocessen på den aktuella skolan enligt 

den verksamhetsteoretiska teorin befinner sig på handlingsnivån där individen eller gruppen 

agerar för att nå de mål som finns uppsatta (se 5.2). Lärarna strävar mot att eleverna ska uppnå 

kunskapskraven i läroplanen, medan ledningen strävar att nå de mål som deras överordnade satt 

upp när det gäller att förse skolan med digitalutrustning.  

 

 

7.8 Egna reflektioner 
Förutsättningar finns för att den kommande implementeringen på den aktuella skolan ska lyckas. 

Det som tydligast behöver förstärkas är att kommunikationen mellan lärare och skolledning sker 

på ett konstruktivt sätt som leder arbetet vidare. Skolan som organisation får större möjligheter 

att komma vidare och nå gemensamma mål om hela gemenskapen tillsammans, genom att en 

nedskriven implementeringsplan som verktyg, kan driva arbetet som en verksamhet i stället för 

enstaka handlingar. Individen eller den mindre gruppens handlingar tenderar att ha olika mål med 

sitt arbete och det är på det sättet svårt att komma vidare även om den digitala utrustningen 

skulle utökas. Lärarna behöver även få utrymme att diskutera digital teknik i termer av digitala 

lärresurser istället för digital utrustning, för att motiveras till den typ av utveckling av 

undervisningen som den digitala tekniken ger möjligheter till.  
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Bilaga 1. Informationsbrev 
 

 
 

Information om undersökning som berör användningen av digital teknik i 

undervisningen 

 

Detta informationsbrev handlar om en undersökning som kommer att genomföras under 

höstterminen 2013. Undersökningen ligger till grund för mitt examensarbete inom 

Lärarprogrammet Högskolan Dalarna. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna 

undersökning. 

 

Syftet med denna undersökning är att titta närmare på implementeringen av digital teknik i 

undervisningen. Studien genomförs för att få en insikt i och en förståelse för vad som kan 

påverka implementeringen.  

 

Studien kommer att genomföras i två steg. Först genom en enkät bestående av ett tiotal, både 

öppna och slutna frågor till alla lärare på er skola att besvara individuellt. Dessutom kommer 

några av er att slumpvis väljas ut för att tillfrågas om ni vill delta i en intervju. Intervjuerna 

syftar till att ge djupare förståelse kring implementeringen av digital teknik på din skola. 

Dessa intervjuer sker individuellt och beräknas ta omkring tjugo minuter i anspråk. 

 

Materialet från denna undersökning kommer att behandlas enligt de etiska föreskrifter som 

fastslagits för examensarbete vid Högskolan Dalarna. Därmed kommer varken skolans namn, 

den enskilde läraren eller rektorns identitet att röjas. Enkäterna är anonyma och de personer 

som intervjuas avidentifieras direkt vilket medför att inga känsliga data kommer att sparas. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivillig. Du kan när som helst avbryta ditt deltagende 

utan närmare motivering.  

 

Undersökningen kommer under våren att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna inom ämnet Pedagogiskt arbete III. Du får naturligtvis ta del av den färdiga uppsatsen 

om du önskar.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

xxxx 2013-11-19                                                         Handledare: 

Helena Steinholtz Anna Annerberg 

xxx-xxx xx xx xxx-xxx xx xx 

xxxxxxxx@du.se  xxx@du.se 
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Bilaga 2. Enkät 
 

Undersökning angående implementering av digital teknik i undervisningen 
 
 
1. Hur ofta använder du följande digitala tekniker i undervisningen? 
 

 Aldrig Någon 
gång/år 

Någon 
gång/månad 

Någon 
gång/ 
vecka 

Dagligen 

Stationär dator      

Bärbar dator      

iPad      

Smartboard      

Projektor      

Digitalkamera      

Annat      

 
 
  2. Är den digitala tekniken lättillgänglig? (Kan du använda den när, och på vilket sätt, du 
önskar?) 
 

 Aldrig Sällan Ganska 
ofta 

Alltid 

Stationär dator     

Bärbar dator     

iPad     

Smartboard     

Projektor     

Digitalkamera     

Annat     

 
 
3. Av vilken anledning kan någon av ovanstående utrustning vara svårtillgänglig?           
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4. Känner du till om det finns någon särskild plan för implementeringen av digital teknik på er 
skola? 
 
       Ja                 Delvis                     Nej Vet ej 
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5. Anser du att du har tillräckligt med kunskaper om den digitala teknik ni har tillgång till på er 
skola för att kunna använda den i undervisningen? 
 

 Ja, 
absolut 

Nästan 
tillräckligt 

Inte 
riktigt 

Absolut 
inte 

Vet ej 

Stationär dator      

Bärbar dator      

iPad      

Smartboard      

Projektor      

Digitalkamera      

Annat      

 
Kommentarer: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
6. Sker det någon form av fortbilning när ny digital teknik introduceras på din skola? (gäller även 
nya programvaror) 
 
      Alltid             Nästan alltid            Ibland            Nästan aldrig             Aldrig      Vet ej 
 
Kommentarer: 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
7. I vilka syften använder du digital teknik i undervisningen? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
8. Vilka fördelar kan du se med användningen av digital teknik i undervisningen? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
9. Vilka nackdelar kan du se med användningen av digital teknik i undervisningen? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Är det något du vill tillägga? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3. Intervju med rektor på skolan 
 
 
Intervjufrågor rektor: 
 
Finns det någon specifik plan för implementeringen av digital teknik i undervisningen?  
 
Vad innefattar implementeringsplanen? 
 
Finns det någon plan på hur långt förändringsprocessen ska komma? 
 
Hur har lärarna fått tagit del av denna plan? 
 
Är planen aktiv och något ni arbetar med återkommande och uppdaterar/reviderar?  
 
Framgångsfaktorer 
 
Hinder 
 
Anser du att det finns tillräckligt med följande teknik? Om inte kommer de att utökas inom 
närmsta tiden?  
 
stationära datorer 
bärbara datorer 
iPads 
projektorer 
smartboards 
annat  
 
 

 

 

 


