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Abstract 
 

The purpose of this study is to examine teachers’ and principals’ attitudes towards the use of digital tools in 
school and how such tools are incorporated in their teaching practice. The study looks into the details of 
what teaching methods are used by the teachers when using digital tools. It also examines the resources 
available for teachers in order for them to develop their pedagogical skills in the field of digital tools. In 
this study, qualitative interviews were used as a method. The study shows that the interviewed teachers are 
both positive and negative to using different kinds of digital tools in their teaching but to different degrees. 
The interviews with the principals show that their knowledge of digital tools in school is limited. They do 
not agree whether the municipality has a policy for digital tools in schools. Moreover, and in line with this 
uncertainty, the interviews reveal that the principles think teachers use digital tools in their teaching, but 
they have no idea of how much or how teachers use them. 
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1. Inledning 
I dagens samhälle är det vanligt att använda sig av digitala verktyg i sin vardag. De 
ungdomar man möts av i skolan är kunniga användare av olika digitala verktyg. Detta kan 
bero på att ungdomarna växer upp i ett samhälle som är mer eller mindre beroende av 
modern teknik och moderna kommunikationsmetoder. Olsson och Boreson (2004:172) 
skriver att dagens ungdomar har sedan de var små vuxit upp med både datorer, tv-spel, 
internet och andra digitala verktyg. Hur ställer lärarna sig till att använda olika digitala 
verktyg i sin undervisning? Olsson och Boreson (2004:172) menar att lärare kan känna en 
viss osäkerhet gentemot användningen av olika digitala verktyg. 

 
Enligt Olsson och Boreson (2004:172) var Sverige tidigt ute med att införa IT i skolan, 
trots detta används inte denna teknik fullt ut i skolan idag. Det är många kommuner som 
fortfarande inte har utvecklat någon policy vad gäller användandet av IT i undervisningen. 
Detta har lett till att det är den enskilde läraren som själv ansvarar för hur, när och i vilken 
utsträckning som digitala verktyg används i de olika undervisningssituationerna. Olsson 
och Boreson (2014:172) skriver att pedagoger kan vända sig till många olika instanser för 
att få hjälp och inspiration till undervisningen, bland annat Multimediabyrån. 
Multimediabyrån är ett nationellt resurscentrum som idag används av många medie-och 
IT-pedagoger. Tanken med detta är att bidra till lärarnas kompetensutveckling vilket ska 
leda till att lärarna ska hjälpa eleverna att utveckla ett medieanalytiskt förhållningssätt 
och tillhandahålla olika metoder. Utifrån detta förhållningssätt och med hjälp av de olika 
metoderna, är tanken att eleverna ska se dessa som verktyg i mötet med nya medier för 
eget skapande och lärande (Olsson och Boreson 2004:172). 

 
Säljö (2009:18) skriver att med den nya tekniken menas sådan te knik som innefattar 
digitala verktyg och att tekniken öppnar upp nya sätt för eleverna att utveckla sina 
kunskaper. De digitala verktyg som finns bidrar till att elever kan hitta nya sätt att knyta 
nya kontakter. Säljö (2009:18) nämner bland annat att online-spel är ett sätt man kan knyta 
nya kontakter, vilket kan vara bra för eleverna. Om eleverna får möjlighet att utveckla 
nya kontaker kan det bidra till att de utvecklar sitt språk inom olika domäner. Även 
Skolverket (2014:6) menar att digitala verktyg i undervisningen för med sig mycket positivt 
gentemot elevers lärande, ett exempel som lyfts i skolverkets material är att eleverna 
”utvecklar sin kreativitet, nyfikenhet, problemlösnings- och initiativförmåga när de får 
möjlighet att använda sig av digitala verktyg”. Olson och Boreson (2004:162) återger 
ett resonemang av Viklund: 

 
Alla lärare har ett gemensamt ansvar att ge barn och ungdomar förutsättningar att bli delaktiga 
i mediesamhället och att skapa möjligheter för eleverna att reflektera kring den roll medierna 
spelar i vårt samhälle och våra vardagsliv. 

 
Utifrån detta anser Viklund (2004:162) att medborgarna ska kunna använda sig av olika 
medier. Medborgarna ska även inneha kunskap om dessa eftersom det är en fråga om 
yttrandefrihet och en förutsättning för att demokratin ska fungera. Dock så är 
mediekunskap inget ämne i skolan, därmed ligger det på lärarna att själva införliva detta 
i undervisningen. 

 
I denna undersökning har fyra stycken verksamma gymnasielärare som undervisar i 
svenska på gymnasiet intervjuats samt två rektorer som är verksamma på de skolor som 
lärarna arbetar på. Undersökningens fokus ligger på hur lärarna förhåller sig till 
användningen av digitala verktyg i undervisningen. 



 	

2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna undersökning är att få en bild av hur fyra verksamma lärare samt två 
rektorer ställer sig till användning av olika digitala verktyg i undervisningen. Samt om de 
har tillgång till kompetensutveckling gällande digitala verktyg. 

 
2.1. Frågeställningar 
För att besvara syftet har dessa fyra frågeställningar ställts upp: 

 
• Hur förhåller sig lärarna till att använda sig av olika digitala verktyg i sin undervisning? 
• Hur förhåller sig rektorerna till att digitala verktyg används i undervisningen? 
• Vilka resurser läggs det på kompetensutveckling gällande digitala verktyg för lärarna? 
• Vilka konkreta undervisningsmetoder finns att tillgå för lärarna för att digitalisera 

undervisningen? Används några av dessa undervisningsmetoder av de intervjuade lärarna? 



 	

3. Teoretiska  utgångspunkter 
I detta kapitel kommer de teoretiska utgångspunkterna samt centrala begrepp för 
undersökningen att redovisas. 

 
3.1. Konnektivism 
George Siemens myntade begreppet konnektivism år 2005 med detta begrepp menas ”att 
dagens teknik hjälper människor att knyta samman idéer, kunskap och förståelse.” 
(Löfving 2011:47). 

 
Enligt Kop och Hill (2008:2) är konnektivismen ett teoretiskt ramverk för hur man kan 
förstå inlärning. Utgångspunkten för att lärande ska ske inom konnektivismen, är att en 
elev ingår i en gemenskap och i denna gemenskap sker ett informationsutbyte. Denna 
teori är uppbyggd i olika lärande gemenskaper (noder)och dessa är alltid en del av ett 
större nätverk. Ett nätverk består alltid av minst två noder, dessa noder kan vara olika 
stora beroende av hur många individer som finns med. Syftet med dessa noder och nätverk 
är att utbyta information mellan varandra, denna information kan lagras i olika digitala 
format men alla inom samma nod måste på något sätt ha tillgång till informationen. 

 
Enligt Duke, Harper och Johnston (2013:7) skulle konnektivismen kunna ses som en 
inlärningsteori eftersom eleverna lär sig genom samarbete med andra, och genom de olika 
nätverken får eleverna åtkomst till mer information som de kan omvandla till kunskap. 
Även Bjørnstad (2013:31) instämmer i att konnektivismen är en teori om hur nätverk 
bidrar till lärande, och det är individen som står i centrum. Individerna som är med i detta 
nätverk hjälps åt att knyta och upprätthålla olika förbindelser, och tillsammans utvecklar 
de olika kunskapsresurser. Enligt Krokan, citerad i Bjørnstad (2013:31) är 
konnektivismens centrala mål att: 

”etablere egne personlige læringsnettverk, å finne aktuelle ressurser og å integrere 
disse i ens læringsnettverk. Ressursene kan være ulike typer ”peers”, som for 
eksempel lærer, eksperter, nettbaserte ressurser og andre digitale tjenester”. 

 
Ur konnektivismens synvinkel kan olika nätverk bidra till att eleverna får tillgång till stora 
databaser med information vilket enligt Duke, Harper och Johnston (2013:7) bidrar till 
att eleverna blir bättre på att kritiskt granska informationen, samt att söka olika mönster i 
den information som de får till sig via nätverket. Duke, Harper och Johnston (2013:7) 
framhåller också att lärande med hjälp av traditionella inlärningsteorier är begränsad, 
eftersom den digitala tekniken snabbt har utvecklats och blivit en del av det vardagliga. 

 
3.2. Digitala verktyg 
Inom begreppet digitala verktyg inryms många olika delar, men man kan säga att med 
digitala verktyg avses sådana tekniska verktyg, och inryms bland andra: datorer, 
surfplattor, mobiler samt webbtjänster. Sociala medier så som Facebook och Twitter 
(Löfving 2011:12). 

 
Steinberg (2013:19) menar att man kan kategorisera användningen av digitala verktyg 
utifrån fyra nivåer. Dessa nivåer tydliggör i vilken grad man väljer att använda sig av 
digitala verktyg i undervisningen. Under nivå 1 ersätter man andra verktyg, exempelvis 



 	

papper och penna med dator eller surfplatta, Under nivå 2, å andra sidan, ska man 
utveckla och förstärka olika funktioner som finns i undervisningen. Ett sätt man kan göra 
på är genom att använda sig av en Powerpoint och smartboard. Ytterligare ett sätt 
som detta kan genomföras på är att använda olika molnlagringstjänster eller epost. 
Dessa tjänster är uppbyggda så att samtliga elever och lärare kan nå innehållet, ladda upp 
samt ladda ner information från dessa. Även Facebook hör till denna nivå och 
Steinberg (2013:19) menar även att man kan använda sig av en specifik Facebooksida för 
att samla information på ett ställe som alla har tillgång till. Steinbergs nivå 3 handlar 
om att göra redan befintligt material tillgängligt via datorer och surfplattor. Tanken med 
detta är att eleverna ska kunna göra olika presentationer med hjälp av digitala verktyg 
genom att exempelvis använda Powerpointpresentationer. Eleverna ska även kunna 
använda ljudfiler och hitta bilder (Steinberg 2013:19). Den sista nivån, nivå 4 innebär 
att man omdefinierar lärandet med digitala verktyg på en mer avancerad nivå. Detta 
innebär att man i undervisningen gör saker som vore näst intill omöjliga att göra utan 
digitala verktyg (Steinberg 2013:19). 

 
Ett närliggande begrepp till digitala verktyg är digitala läromedel. Enligt Lärarnas 
Riksförbund (2016:6) innefattas digitala läromedel av: 

 
multimodala och interaktiva läromedel som skiljer sig från traditionella läroböcker. 
Multimodala läromedel är sådana som ger en möjlighet att använda både text, bild 
och ljud samtidigt. Genom interaktiva lärresurser kan användaren interagera med 
innehållet och på så sätt påverka hur innehållet presenteras. 

 
 
3.3. Undervisning 
Lindström och Pennlert (2012:15) menar att undervisning är ett givet tillfälle som leds av 
lärare med syftet att inlärning hos en individ ska ske, genom att denne inhämtar ny 
kunskap och utifrån undervisningen utvecklas ny kunskap. Vidare skriver författarna 
att undervisning är intentionell. Med intentionell menas att undervisning är avsiktlig och 
att ”lärande ska ske. Den är riktad, planerad och målbestämd och elevers och lärares 
uppmärksamhet riktas mot ett innehåll” (Lindström och Pennlert 2012:15). Då kan man 
hävda att undervisning är en aktivitet som någon eller några ska genomföra utifrån 
tydliga instruktioner, som läraren har planerat noggrant utifrån ett innehåll, elever samt 
läroplanens intentioner (Lindström och Pennlert 2012:16). 

 
I min analys kommer undervisning åsyfta sådan undervisning som bedrivs med hjälp av 
olika digitala verktyg. 

 
3.4. Attityder 
Med attityd avses något positivt, negativt eller en varierad värdering av ett attitydobjekt. 
Ett attitydobjekt kan till exempel vara digitala verktyg i undervisningen. En attityd 
uppstår genom en blandning av känslor, fakta och olika beteenden som då leder till en 
viss attityd hos en individ. En attityd kan ha många olika funktioner, den kan bland annat 
uttrycka en värdering, hjälpa till att bevara den egna självbilden eller bidra till social 
anpassning. Det är ofta som en attityd fyller flera av dessa funktioner (Gardner & Stern 
2002:73-76). Ibland förekommer det att attityden inte överensstämmer med det beteende 



 	

som individen uppvisar. Det kan tillexempel innebära att en lärare kan vara positivt 
inställd till att använda sig av olika digitala verktyg men att denne inte gör det i sin egna 
undervisning. 

 
Shaunessy (2005:46) skriver att attityder spelar en viktig roll i lärares vardagliga liv bland 
annat när de ska fatta beslut. Utifrån lärarens attityd skapas och väljs vilken/vilka 
undervisningsmetoder, vilka interaktionsstilar och utvärderingssystem som denne 
använder i undervisningen. Vidare ska även läraren ta hänsyn till styrdokument och andra 
instruktioner på en dagligbasis. Attityder är komplexa uppfattningar som individen 
konstruerar utifrån många olika faktorer däribland sociala erfarenheter, personliga 
erfarenheter och utbildningserfarenheter. De föreställningar en individ har kan bli fast 
förankrade och kan därmed vara svåra att förändra. Shaunessy (2005:46) menar att ”These 
attitudes and beliefs about pedagogy, including technology integration, are less easily 
altered than are districtwide decisions about spending, access, and training.” Detta avser 
Shaunessys övertygelser som en individ har haft under en längre tid, och som har blivit 
djupt rotade, o c h  s o m  påverkar lärarens attityder o c h  d e  beslut denne fattar rörande 
bland annat undervisningsteknik. 

 
3.5. Undervisningsmetoder 
Med undervisningsmetoder avses sådana metoder som läraren kan använda sig av i 
undervisningen, för att kunna aktivera och intressera eleverna till ett aktivt lärande. Om 
man inom skolan vill arbeta med medier för ett kritiskt tänkande, måste man även hitta 
metoder som fungerar för detta. Då kan man inte enbart vara kritisk mot medier, utan man 
måste även vara kritisk för medier. Med detta menas att man måste kunna diskutera fram 
olika sätt att se och arbeta med medier i skolan (Olsson, Boreson 2004:13). Kollegorna 
måste hjälpas åt för att kunna utveckla arbetet med olika digitala verktyg inom skolan 
(Steinberg 2013:80). 

 
Steinberg (2013:86-88) beskriver tre inriktningar av metoder. som lärare kan använda sig 
av i sin undervisning när det kommer till digitala verktyg. Den första metoden kallar han 
för förmedlingspedagogik, vilket innebär att det är som vanlig traditionell undervisning, 
där läraren är den främsta kunskapskällan, men skillnaden är att läromedlen återfinns i 
digital form. I denna metoden ingår det även digitala uppgifter som läraren laddar upp 
så eleverna får tillgång till dessa via dator eller surfplattor (Steinberg 2013:86). 

 
Den andra metoden kallas för motivationspedagogik och ”innebär att läraren utformar 
olika typer av aktiviteter som engagerar eleverna i sitt eget lärande.” (Steinberg 
2013:86). Detta kan yttra sig genom olika grupparbeten, lekar, spel, olika 
träningsuppgifter samt genom andra elevaktiva arbetssätt som kan stimulera eleverna till 
att använda olika lärstilar1. Att arbeta på detta sätt menar Steinberg (2013:86) kan 
motivera eleverna. Vilket bidrar till att elevernas vilja att lära stimuleras om de tycker 
att aktiviteterna som sker i undervisningen är roliga och aktuella. Steinberg (2013:87) 
besökte en skola i London där de flesta av aktiviteterna i klassrummet var av 
motivationspedagogisk karaktär. Eleverna berättade att de tyckte skolan var roligare att 
gå till eftersom kreativitet uppmuntrades i klassrummet och det var en stor variation i 
undervisningen. 

 
 
 

 

1 Med lärstilar avses olika metoder som elever kan använda sig av vid inlärning av ny kunskap. 



 	

Den tredje metoden är processpedagogik vilket är ett samlingsbegrepp som innefattar 
tvärvetenskapliga, problembaserade, entreprenöriella samt projektorienterade arbetssätt. 
Med denna metod är tanken att själva processen är lika viktig som innehållet. I 
undervisningen ges det utrymme för olika elevfrågor. Dessa ska undersökas och sökas 
svar på. Läraren intar rollen som handledare, mentor, uppmuntrare, kravställare och 
vägledare till eleverna. Tanken är att dessa undersökningar ska få ta tid om så är 
nödvändigt. Det är denna metod som Steinberg (2013:87) menar kan bidra mest till att 
digitala verktyg verkligen kommer väl till användning för både elever och lärare. Men 
denna metod kräver mer av läraren än vad de övriga metoderna gör, i och med att läraren 
ska kunna inta många olika roller i klassrummet och i vissa situationer många roller på samma 
gång. Det krävs även mer av eleverna eftersom deras ansvar successivt ökar utifrån deras 
mognadsgrad (Steinberg 2013:87). 

 
I dessa tre metoder kan man använda sig av digitala verktyg, men i olika stor utsträckning 
och på olika sätt. Inom förmedlingspedagogiken menar Steinberg (2013:88), kan man 
använda sig av digitala verktyg genom att lyssna på olika föredrag på internet, använda 
sig av olika övningsuppgifter på datorn eller surfplattan, läsa olika texter samt göra 
olika förtester inför ett prov. Inom motivationspedagogiken däremot riktas innehållet 
mer mot spel, lekar och andra aktiviteter som eleverna ska utföra. Processpedagogiken 
är lättare att använda sig av om man vill komma åt olika källor och vara källkritisk. 
Processpedagiken är även lättsam att använda sig av vid redovisningar av arbeten 
eftersom man kan visa powerpointpresentationer, film, bild och ljud. Ingen av dessa 
metoder är beroende av att det ska finnas digitala verktyg med i undervisningen men 
Steinberg (2013:88) menar att digitala verktyg är en hjälp för att dessa metoder ska kunna 
bli bättre och mer givande för eleverna. 

 
 

3.5.1. Mediepedagogik 
”Mediepedagogik innebär att undervisa med medier, om medier samt i viss mån för 
medier.” (Olsson och Boreson 2004:11). Mediepedagogik beskrivs som ”teoretisk 
kunskap om mediers form, innehåll, strukturer och historik.” (Olsson, Boreson 2004:11). 
Med olika mediepedagogiska övningar menas att man sammanflätar olika medier med 
pedagogik i olika ämnen. Olsson och Boreson (2004:11-13) skriver att kunskapen hos 
eleverna kan bli djupare, och att de får en större förståelse för undervisningsinnehållet om 
de får använda sig av olika medier och metoder. Dock är det viktigt att förstå och känna 
till mediers begränsningar och möjligheter, detta för att man inte ska få en övertro till 
dessa verktyg. Mediepedagogiken innehåller två steg som är viktiga för pedagogen. 
Ena steget innebär att pedagogen bör lära sig att använda olika medier och reflekterar över 
hur de kan användas i undervisningen. Det andra steget innebär att pedagogen vågar och 
kan producera själv, vilket innebär att pedagogen ska kunna avgöra om och hur eleverna 
lär sig vid användning av olika medier. Det är många lärare som känner att de inte kan 
eller vet lika mycket som eleverna om olika digitala medier och digitala verktyg. Därmed 
vågar inte läraren använda dessa medier och verktyg fullt ut. Olsson och Boreson 
(2004:16-17) menar att det oftast är genom att visa bilder, filmer och texter som lärarna 
använder sig av dessa. 



 	

3.5.2. Blended learning 
Med blended learning avses enligt Steinberg (2013:101-103) växlande lärmetoder, dvs 
att läraren blandar digitala metoder med mer traditionella metoder, vilket innebär att 
läraren inte behöver använda sig av digitala verktyg hela tiden. Beroende på vilken 
elevgrupp det är man undervisar kan man växla mellan olika undervisningsmetoder 
menar Steinberg (2013:101) som förespråkar denna metod. 

 
Bonk och Grahams (2006:5) definition av blended learning lyder: ”Blended learning 
systems combine face-to-face instruction with computer-mediated instruction.” I blended 
learning används både traditionell undervisning och undervisning som innefattar olika 
digitala verktyg. Bonk och Graham (2006:8) menar att blended learning som metod i 
undervisningen, medför många positiva aspekter in i klassrummet. Eleverna får bland 
annat tillgång till information på ett helt annat sätt, än om de enbart skulle ha läraren som 
informationskälla. Bonk och Graham (2006:11) skriver att det finns många olika 
modeller, för hur man kan använda sig av blended learning i klassrummet. En av de 
modeller som de nämner är course-level blending och med den menas att läraren blandar 
vissa delar av en kurs. En annan metod är: program-level blending. I den metoden 
väljer läraren själv hur blandningen av olika undervisningsmetoder ska se ut. Om det ska 
förekomma flera olika undervisningsmetoder genom hela programmet eller om 
blandningen av medier enbart ska ske inom vissa delar, samt i hur stor utsträckning 
undervisningen i sådana fall ska blandas. 

 
3.5.3. Det flippade klassrummet 
Det flippade klassrummet är en lite annorlunda metod läraren kan använda sig av i 
klassrummet. I denna metod är det eleverna själva som ska ta reda på med hjälp av bland 
annat internet vad olika begrepp innebär. Läraren intar rollen som diskussionsledare, 
provokatör, handledare och är inte nödvändigtvis den som berättar om nya begrepp som 
ska studeras (Steinberg 2013:102). Läraren kan i förväg spela in en film som förklarar 
vad begreppet innebär, eller så får eleverna leta reda på svaret själv på internet när de är 
hemma. Under lektionen får sedan eleverna diskutera, tillämpa samt komplettera 
begreppet. Tanken bakom denna metod är att läraren ska interagera mer med eleverna 
istället för att stå framme vid whiteboard-tavlan eller smartboarden. Med detta arbetssätt 
är även tanken att läraren ska stimuleras att tänka på hur man på olika sätt kan utnyttja 
det material som återfinns på internet. Bland annat finns det en uppsjö av olika filmer, 
övningar, föreläsningar, lekar, ljudfiler och mycket mer. Det negativa med denna metod 
är att den kräver mycket planering från lärarens sida i form av olika förberedelser. I 
förberedelserna ingår det bland annat för läraren att själv spela in filmer, eftersom de 
material som finns oftast är på engelska. Vidare måste läraren hitta annat lämpligt 
material som ska kunna användas i undervisningen (Steinberg 2013:103). 

 
3.6. Kompetensutveckling gällande digitala verktyg 
I och med den nya tekniken i skolan ställs det nya krav på läraren och dennes kunskaper 
om bland annat teknik, sociala medier, internet som en resurs samt ”internet som ett 
sociologiskt fenomen” (Steinberg 2013:110). Tillgången till internet kan enligt Steinberg 
(2013:110) få konsekvenser för våra värderingar, åsikter, vår kunskapssyn, samt hur 
hela vår kultur utvecklas. De lärare som väljer att öppna upp för de olika digitala verktyg 
som finns tillhands, däribland internet, måste vara medvetna om att detta kommer vara en 



 	

utmaning. Utmaningen ligger både i lärarens IT- kunskaper, tidsåtgång och planeringen 
av nytt material som är lämpligt att presentera och arbeta med via dator, surfplatta eller 
andra digitala verktyg. I början av arbetet med digitala verktyg kan läraren känna sig osäker 
och då är det bra om denna kan få möjlighet att utveckla sina kunskaper genom olika 
fortbildningskurser. 

 
Enligt Steinberg (2013:72) är det viktigt med en genomtänkt plan inom kollegiet för att 
uppnå en lyckad kompetensutveckling inom personalen. Man ska inte börja med att 
förkovra sig i mjukvaror eller hårdvaror, utan det viktigaste i början av en 
kompetensutveckling är att diskutera tillsammans om den stora pedagogiska grundsynen 
och kunskapssynen. Först därefter bör man börja förkovra sig bland hård-och mjukvaror. I 
början av en kompetensutveckling är det normalt att vissa i kollegiet är skeptiska till det 
nya. Om så är fallet, bör man inom kollegiet hjälpas åt att se det som ett komplement till 
redan befintlig kunskap. Det kan även vara önskvärt att kollegiet går på olika 
fortbildningar. Fördelen med att dela upp kollegiet blir att kollegorna får diskutera 
de olika kurserna och får på så vis en bredare kompetens inom digitala verktyg i 
undervisningen. Det kan även vara till fördel för kollegiet att dela upp de olika 
kunskapsområdena som finns inom digitala verktyg som till exempel, bildläraren blir 
experten på olika bildredigeringsprogram och andra grafiska verktyg som finns tillhands, 
medan språklärarna blir experter på olika språkbehandlingsprogram. Därefter kan 
kollegiet hjälpas åt när det uppstår frågor om användandet av dessa (Steinberg 2013:75- 
77). Vidare kan det vara bra att ta hjälp av eleverna. Eleverna är ofta uppdaterade inom 
olika applikationer och program som finns, vilket lärarna inte alla gånger är. Därför menar 
Steinberg (2013:75-77) att det kan vara bra att inkludera eleverna i den digitala 
utvecklingen och låta de komma med önskemål om vad som ska inkluderas i 
undervisningen när det gäller tekniken och olika mjukvaror. Tanken med att införliva 
digitala verktyg i undervisningen är självklart inte att den enskilde läraren ska kunna 
allt om digitala verktyg (Steinberg 2013:75-78). 

 
Efter det att lärarna varit på någon form av kompetensutveckling är det viktigt med 
uppföljning på det nya som lärarna har fått till sig på kompetensutvecklingen. Ett lämpligt 
sätt, menar Steinberg (2013:78), kan vara att man sitter i par och utvärderar hur det har 
gått. Om det har kommit upp några frågor som behöver diskuteras i större grupp. 
Beroende på vad man kommit fram till i gruppdiskussionen kan det behövas ytterligare 
kompetensutveckling, för att kunna nå det mål som sattes innan man genomgick 
kompetensutvecklingen. Vidare kan även möten som sker veckovis inom lärarlag vara 
ett bra tillfälle att utvärdera användningen av digitala verktyg för den gånga veckan. Om 
skolan inte har en kultur som är öppen för användningen av digitala verktyg, spelar det 
ingen roll hur bra fortbildningens intentioner är. 

 
Enligt Olsson och Boreson (2004:161-163) kan kommunen erbjuda ett visst stöd till skolor 
och pedagoger för att arbeta med medier i skolan. Detta stöd kan vara uppdelat mellan olika 
förvaltningar och institutioner. Därmed kan det vara av vikt att ta reda på vilka resurser 
och stödjande aktörer som finns att tillgå i kommunen, samt hur dessa samspelar med 
varandra utifrån ett pedagogiskt utvecklingsarbete. Många olika aktörer kan vara aktiva 
i arbetet och utformandet av resurser kring medieanvändningen i skolan, kan det vara på 
sin plats att i skolor och kommuner kommer överens om hur de definierar ”frågor som rör 
medier och IT i skolan” (Olsson och Boreson 2004:163) bör utformas. 



 	

4. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer tidigare forskning om lärarnas förhållningssätt till användning av 
digitala verktyg i undervisningen att redovisas. Därefter beskrivs några samt olika 
undervisningsmetoder som lärare kan använda sig av. 

 
4.1. Lärares attityder till digitala verktyg i undervisningen 
I Buket och Semras (2013:70) undersökning som gjordes i Turkiet, undersöktes både 
lärarnas och elevernas syn på användningen av teknologi i klassrummet. För att kunna 
göra detta använde de sig av olika studiegrupper som omfattade elever som gick i årskurs 
fem till och med årskurs sju, samt de lärare som undervisade dessa elever. Vidare valde 
Buket och Semras att enbart undersöka klasser som använde sig av smartboards i 
undervisningen. Undersökningen visade att lärarna tycker att smartboards är 
intresseväckande och motiverande för eleverna. Lärarna nämnde även att elevernas 
delaktighet ökade och att det blev en mer effektiv inlärning hos eleverna när läraren och 
eleverna använde sig av olika digitala verktyg (Buket och Semras 2013:74f). Däremot 
menade lärarna att det fanns problem med att använda sig av digitala verktyg, däribland 
nämndes datorproblem. De framhöll också att det var tidskrävande att utforma material 
samt att digitala verktyg inte är tillgängliga överallt. 

 
I en undersökning av Clark (2000) var syftet att undersöka lärarnas användning av teknik 
vid administrativt arbete, samt hur de ställer sig till att använda sig av teknik i sin 
undervisning. I denna studie deltog 66 mellanstadielärare. Samtliga deltagare använde teknik 
i sin undervisning. I studien skickades enkäter ut till lärarna. Clark (2010:180) skriver att 
lärare innehar många olika färdigheter som de använder sig av varje dag. En av dessa kan 
vara att de använder sig av olika digitala verktyg men att det kan vara svårt, eftersom det blir 
en ändring i deras yrkesroll menar Clark (2000:180). Detta baserar Clark på att det rent 
historiskt sett har varit läraren som stått för informationen och kunskapen, men påpekar han, 
med den nya teknologin kan elever nå information och kunskap utan att läraren måste ge den 
till eleverna. Detta kan öka pressen på lärarna. De kan uppleva att de ska kunna lika mycket 
som sina elever när det kommer till datorer och surfplattor. Clark menar även att lärarens 
attityd till att använda sig av denna teknik kan avspegla sig på eleverna. Om läraren har en 
negativ attityd till att använda sig av datorn i sin undervisning kan det även innebära att 
eleverna inte använder sig av det. Detta är inte bra menar Clark (2000:181) eftersom 
skolan ska ge eleverna de kunskaper som de kan komma att behöva ute i samhället. I sin 
studie identifierade Clark (2000:186-188) 173 olika känslor beträffande användning av 
teknik. De flesta lärare ansåg att de kände sig säkra i sin användning av teknik i sin 
undervisning, och att det är en integrerad del i deras undervisning. Vidare kom Clark fram 
till att lärare ansåg att de behöver ännu mer kunskap om och hur man kan använda sig av teknik 
på olika sätt i undervisningen. 

 
I artikeln ”Teachers’ attitudes toward information and communication technologies: the 
case of Syrian EFL teachers” (2006), beskriver Albirini hur 326 stycken lärare som 
undervisar i engelska som andraspråk studerades. Syftet med studien var att undersöka 
lärarnas attityder till att använda sig av digitala verktyg i sin undervisning, samt at t  
undersöka hur variationen hos lärarnas attityder till att använda sig av IT i 
undervisningen. De lärare som medverkade i studien fick svara på 20 frågor, där svaren 
skulle besvaras utifrån en 



 	

nivåskala. De resultat som framkom i undersökningen var att de flesta lärare var positiva 
till att använda sig av datorer i undervisningen, men i olika utsträckning. De ansåg att 
planering och utformning av undervisningen inte är kompatibla med deras traditionella 
arbetssätt. Vidare framkom det att lärarna tycker att arbetet med digitala verktyg främjar 
eleverna, men de ställde sig frågande till om datoranvändning verkligen passar i 
undervisningen om man ser till läroplan och undervisningstid. 

 
I rapporten ”Nästa generations lärande” (2011) har Svärdhagen och Embretsén i samarbete 
med högskolan Dalarna och PUD gjort en sammanställning på de resultat som 
framkommit under en besöksturné som genomfördes under hösten 2011 i elva 
kommuner. Det resultat som är gemensamt för samtliga kommuner som medverkat i 
denna undersökning är att det finns verksamma lärare som inte vill använda sig av IKT2 

i undervisningen. Svärdhagen och Embretsén (2011:8) menar att det är ett problem 
att lärare inte vill använda sig av IKT i undervisningen med tanke på de nya 
läroplanerna från 2011. I läroplanen (Skolverket 2011:160) för ämnet svenska står 
följande: 

 
Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda […] 
andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och 
förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 
föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya 
perspektiv. 

 
Utifrån detta resonemang från Skolverket (2011:160), kan slutsatsen dras att digitala 
verktyg är ett mångfasetterat verktyg, varifrån elever och lärare kan inhämta kunskap om 
många av de ovanstående punkterna. Vidare framkom det i Svärdhagens och Embretséns 
studie att de flesta av dessa kommuner har infört eller kommer att införa någon form av 
lärplattform. En lärplattform kan vara uppbyggd på så vis att både elever, lärare och 
föräldrar når material som rör skolan. Läraren kan ladda upp uppgifter till eleverna eller 
annat material som är viktigt för eleverna att få tillgång till. Även rektorer och annan 
personal inom skolan har tillgång till denna lärplattform. I undersökningen framkom det 
att man från skolledningens sida önskas det en ökade att lärarna att använder sig av 
lärplattformerna i större utsträckning (Svärdhagen och Embretsén 2011:13). I 
Svärdhangens och Embretséns (2011:13) studie ansåg ledningsgrupperna för de olika 
skolorna att olika digitala verktyg däribland mobiltelefoner skulle kunna användas 
betydligt mer i undervisningen. Många av lärarna däremot såg inte mobiltelefonen som 
en del i undervisningen och valde istället att ta ifrån eleverna dessa under lektionerna 
(Svärdhagen och Embretsén 2011:10). Slutligen noterade Svärdhagen och Embretsén 
(2011:17) att det inte var alla lärare som hade en egen dator, något som de menar är 
ohållbart om datorn ska kunna bli en naturlig del i undervisningen. 

 
I Skolverkets rapport (2016:8) framhålls det att lärarna upplever stora problem med 
internetuppkopplingen, samt att det kan vara problematiskt att få kontakt med IT-support 
när lärare behöver hjälp med datorerna eller andra IT-relaterade frågor. Skolverket 

 
 

2 ”IKT är en förkortning för Informations- och Kommunikationsteknik. Det är det begrepp som 
används inom skolan […] Det handlar om att få lära sig vilka program, appar och tjänster som finns, 
vad man kan göra med dem, hur man kopplar ihop pedagogik och IKT samt framförallt att lära sig 
hur man använder programmen och apparna.” (JLskolutveckling, IKT i skolan) 



 	

(2016:8) skriver att problem med IT medför att lärare väljer bort digitala verktyg i 
undervisning. Lärarna som medverkar i Skolverkets rapport uttrycker även att de känner 
sig osäkra till hur man kan arbeta med upphovsrättsskyddat material i undervisningen, 
samt när eleverna och lärare behöver publicera något på internet. 

 
4.2. Olika undervisningsmetoder 

 
I en sammanställning av Scott (2015) framgår det att användning av olika sociala medier 
i den traditionella undervisningen kan bidra till en ökad inlärning hos elever. Scott kommer 
fram till att användningen av olika moln-tjänster kommer i framtiden vara allmänt 
vedertaget, vilket det inte är idag. Användningen av olika moln-tjänster, menar Scott 
(2015:9), bidrar till att det blir enklare att söka efter information, att filtrera 
information, att processa, utvärdera och  använda den nya informationen. Scott 
(2015:5) spår även att i den närmaste framtiden kommer personifierad inlärning att vara 
normen, vilket innebär mer flexibilitet i undervisningen samt att undervisningen inte 
behöver bedrivas i klassrummet. En mer flexibel undervisning skulle innebära att eleverna 
får möjlighet till att möta och bearbeta olika problem på egen hand på ett sätt som de finner 
lämpligast för stunden, för att sedan få feedback på hur de löste problemet i fråga. Scott 
hävdar att detta sätt att arbeta stärker individens nyfikenhet till att testa något nytt. 

 
Ett exempel på en sådan flexibel metod nämns i Skolverkets (2016) rapport, där de tar 
upp ”det flippade klassrummet”. Det framhålls som en metod där läraren kan arbeta 
utifrån när denne vill ta in digitala verktyg i undervisningen. Det var 17% av alla 
intervjuade gymnasielärare som uppgav att de inte kände till detta arbetssätt. Vidare 
framkom det att tre av tio lärare i gymnasieskolan ofta eller ibland använder denna metod i 
sin undervisning. Ingen av de intervjuade gymnasielärarna uppgav att de alltid använder 
sig av ”det flippade klassrummet” som metod i sin undervisning (Skolverket 2016:85). 

 
4.3. Kompetensutveckling inom IT och digitala verktyg 
I Skolverkets rapport från 2016 visar resultatet att åtta av tio lärare upplever att deras IT- 
kompetens är god. Det framgår även att lärarna anser att behovet finns av 
kompetensutveckling inom IT- relaterade områden inom skolans värld. Det område som 
lärarna uttrycker störst osäkerhet kring är förebyggande av kränkningar på nätet (hur man 
kan arbeta mot detta i undervisningen), samt hur man kan använda IT som ett pedagogiskt 
verktyg (Skolverket 2016:6). 

 
I Svärdhagen & Embretsén (2011:14) studie visade resultatet att det fanns stora brister i 
många av de kommuner som studien undersökt, när det kommer till lärarnas IT- 
kompetens. Detta menar de beror på att steget in i den digitala världen är stort för många 
av lärarna, medan andra redan har börjat utforska olika digitala lärarresurser. Det framkom 
även att många av lärarna efterfrågar mer tid till att utveckla sina kompetenser, när det 
gäller att införa digitala verktyg i undervisningen. Svärdhagen & Embretsén (2011:15) 
beskriver det som att de intervjuade lärarna vill ha både ”`livrem och hängslen`” när de 
ska börja införa digitala verktyg i undervisningen. Även Skolverket (2016:68) nämner 
detta problem. De fann att var tredje lärare uttrycker ett behov av 
kompetensutveckling, men då främst inom grundläggande datorkunskap. Med 
grundläggande datorkunskap menar  Skolverket 



 	

(2015:68) den kunskap som behövs för att bland annat arbeta med olika datorprogram, 
dokumenthantering samt filöverföring. 

 
Svärdhagen & Embretsén (2011:16) menar att lärarstuderande bör komma i kontakt med 
olika digitala verktyg redan under tiden som de utbildar sig till lärare. Ett förslag som 
läggs fram i rapporten är att studenterna ska skriva uppsatser inom IT, samt att de under 
den verksamhetsförlagda utbildningen fick utföra olika fältstudier som fokuserar på hur 
IT används och utnyttjas i skolan. 

 
I Skolverkets (2016:81) rapport framkommer det att lärarna inte använder sig av IT vid 
kompetensutveckling, samt att det är ovanligt att de använder sig av datorn när de ska 
utveckla sin egen kompetens inom andra områden. Det är bara 38% enligt Skolverkets 
(2016:81) rapport som använder sig av IT vid kompetensutveckling. Det är knappt 7% av 
de intervjuade rektorerna som svarat att de använder sig av IT i den kompetensutveckling 
som förekommer för skolans personal. 



 	

5. Metod och material 
I detta kapitel kommer undersökningens metod, intervjuguide och deltagare att 
presenteras. Vidare kommer urvalet att presenteras. 

 
5.1. Intervju som metod 
För att kunna svara på undersökningens frågeställningar och därmed undersökningens 
syfte har enskilda intervjuer använts som metod. En intervju är en ”språklig händelse”. 
Med en språklig händelse avses ”en uppsättning sociala relationer som utspelas kring en 
uppsättning schemata i relation till kommunikativa målsättningar.” (Starrin, Renck 
1996:56). Vid insamlandet av materialet till denna studie har kvalitativa intervjuer utförts. 
Kvalitativa intervjuer har som syfte att identifiera och upptäcka kända eller oidentifierade 
”företeelser, egenskaper eller innebörder.” (Starrin, Renck 1996:53). Denna metod 
lämpar sig väl till denna studie eftersom syftet med undersökningen är att få en bild av 
hur lärarna och rektorerna förhåller sig till digitala verktyg i undervisningen, samt att 
undersöka vilka resurser det finns att tillgå för lärarna till fortbildning när det gäller 
digitala verktyg. Ytterligare en aspekt av min studie är att ta reda på vilka olika 
undervisningsmetoder de intervjuade lärarna använder sig av i klassrummet, med digitala 
verktyg. Genom de intervjuer som genomförts har informanterna fått ge sina egna 
perspektiv och tankar. Vid intervjuerna med lärarna har en intervjuguide (se bilaga 1) 
använts och till rektorerna har en annan intervjuguide (se bilaga 2) använts. 

 
Intervjuarens roll är att ställa frågor för att sedan aktivt lyssna samt att vara uppmärksam 
på informantens berättelse. Beroende på vad informanten berättade anpassades 
frågeordningen för att passa intervjun i föreliggande studie. Som intervjuare är man 
intresserad att ”upptäcka” det som sker (Starrin och Renck 1996:55). Som intervjuare är 
man medskapare till resultatet genom den interaktion som sker mellan intervjuaren och 
informanten. Vidare är det möjligt att ställa följdfrågor och ge deltagarna möjlighet att 
utveckla sina tankar direkt i intervjusituationen, vilket inte är möjligt med exempelvis 
enkäter (Krag Jacobsen 1993:19). 

 
Själva dokumenteringen av intervjun skedde med hjälp av inspelningsfunktionen på en 
mobiltelefon. Under själva intervjutillfället fördes även stödanteckningar för att 
möjliggöra följdfrågor eller förtydligande av svar om det förekom några oklarheter. Detta 
val gjordes eftersom det skulle ta för mycket tid att sitta och anteckna alla svar från 
informanterna, samt att delar av svar lätt kan glömmas bort i skrivandets stund. 
Ytterligare en positiv egenskap med inspelade intervjuer är att intervjuaren kan 
koncentrera sig mer på de som sägs och kan då ställa följdfrågor till informanten. Att 
använda sig av en ljudupptagning är även till stor hjälp när materialet ska transkriberas 
och analyseras. 

 
 
5.1.1. Metodproblematik 
I och med att det i denna studie är kvalitativa intervjuer som utgör metoden finns det vissa 
problematiska områden enligt Kvale och Brinkmann (2014:212-214). Ett problemområde 
är att intervjuer inte är objektiva utan de är subjektiva. Detta innebär att intervjuaren 
kan välja att använda sig av ledande frågor vilket kan få till följd att svaren blir 
snedvridna. I denna undersökning har det därför använts öppna frågor, vilket bidrar till 
att intervjuaren inte i lika stor utsträckning kan styra svaret från informanten. 



 	

Kvale (2014:214) påpekar att det inte är enbart frågornas utformning som kan vara 
ledande, utan även intervjuarens kroppsspråk kan även det fungera som ledande. Detta är 
något som aktivt har tagits i beaktning vid utförandet av intervjuerna i denna studie, i 
form av så neutralt kroppsspråk som möjligt och lite ögonkontakt med informanten. Det 
finns även en risk att intervjuarens känslor inför undersökningen inte förblir neutrala när 
denne ska analysera resultatet som framkommit. Detta kan leda till att viktiga fakta kan 
förbises eftersom de inte ses som viktiga av intervjuaren, men som senare kan ha varit av 
vikt för undersökningen. 

 
I denna studie har som nämnts ovan fyra lärare samt två rektorer intervjuats, detta kan ses 
som ett litet material, men för denna studie vore det inte lämpligt med ett större material 
i och med att undersökningen är begränsad. Därmed går det inte att göra någon 
generalisering utifrån det resultat som framkommit, och det är inte heller studiens 
syfte. 

 
5.1.2. Intervjuguide 
Enlig Dalen (2011:35) är intervjuguiden ett viktigt redskap vid utformandet av de frågor 
som ska ställas. I intervjuguiden (bilaga 1 och 2) har studiens problemformuleringar och 
frågeställningar konkretiserats till olika teman dvs. lärarnas och rektorernas attityder till 
digitala verktyg i undervisningen, vilka undervisningsmetoder används, vilka resurser 
finns att tillgå för lärarna när det kommer till fortbildning inom digitala verktyg, samt att 
de första frågorna är allmänna frågor som rör informanten själv. Därefter delades dessa 
teman upp i olika frågor (bilaga 1 och bilaga 2). I dessa två intervjuguider förekommer 
det främst halvöppna- och öppna frågor och ¨Ja/nej-frågor som efterföljs av följdfrågor 
som är mer öppna beroende på vad de svarade i ja/nej-frågan. 

 
Dalen (2011:35) skriver att intervjuaren kan börja med frågor som ligger i periferin för 
att därefter börja använda sig av frågor som mer rör de centrala delarna för studien. De 
inledande frågorna man ställer till personen som blir intervjuad, bör vara sådana som gör 
att informanten mår bra och kan känna sig avslappnad. Därefter kan intervjuaren övergå 
till frågor som är mer centrala för studien för att i slutet av intervjun övergå till mer 
generella frågor igen. I de intervjuguider som var aktuella för denna studie har Dalens 
utformning av en intervjuguide efterföljts. Intervjuguiden till lärarna börjar med tre frågor 
som är nära informanten själv. Till rektorerna, å andra sidan, inleds intervjun på en gång 
med frågor som är centrala för studien. De senare intervjuerna fick denna utformning 
blev det efter kontakten med rektorerna, eftersom de ansåg att de inte hade den tiden 
tillövers och att det inte var relevant för studien att besvara sådana frågor. 

 
Dalen (2011:36-38), Starrin och Renck (1996.63-65) menar att de första frågorna i 
intervjun bör vara öppnafrågor, dvs att frågorna kan besvaras med beskrivningar, både 
kortare men även längre beskrivningar. Om frågorna är öppna kan intervjuaren efter ett 
tag välja att precisera dem om det framkommer något intressant som är givande för 
studien (Starrin, Reck 1996:63). 



 	

5.1.3. Analysmetod 
Analysen av det insamlade materialet grundar sig i Lindgrens (2014:35ff) utgångspunkter 
kring hur en analys av kvalitativa data kan gå till. Lindgren har utvecklat en modell som 
ska hjälpa till i analysens gång som beskriver hur arbetet bör gå till så man inte glömmer 
bort något led i arbetet med analysen. Den kvalitativa analysprocessen börjar med att data 
samlas in och en form av data kan vara intervjuer, som sedan kodas och tematiseras för 
att i slutet av analysprocessen summeras och slutsatser kan dras. 

 
5.1.3.1. Kodning 
Med kodning menas att man delar upp materialet i stora kategorier, alltså att man gör 
materialet mer överskådligt och därmed mer hanterbart, menar Lindgren (2014:37). Ett 
sätt att genomföra detta på är att transkribera de intervjuer som är gjorda för studien. 
Däremot är det inte bara att sätta igång att transkribera utan man bör veta från början vad 
det är man letar efter i materialet. För denna studie är det syftet samt frågeställningarna 
som ska besvaras och därmed delades materialet upp i följande koder: förhållningssätt, 
resurser, digitala verktyg och undervisningsmetoder. 

 
När datan väl hade förberetts dvs att kodningen och kategoriseringen var färdiga, började 
arbetet med att noggrant koppla ihop materialet med de koder och kategorier som 
framkommit (Lindgren 2014:38f). Detta gjordes genom att varje svar från informanterna 
kategoriserades och parades ihop med lämplig kod och kategori. Dessa koder och 
kategorier är enbart preliminära i detta stadie av analysprocessen och det är först 
under tematiseringen som de blir fast bestämda. 

 
Målet med att dela upp materialet i ett begreppsligt ramverk är enligt Lindgren (2014:51) 
att det är genom kodningen som förståelsen för vad datan faktiskt handlar om växer fram. 

 
5.1.3.2. Tematisering 
När man pratar om tematisering menas att man organiserar de stora kategorierna, som 
kom fram under kodningen i mindre delar samt ställer dessa i relation med varandra 
skriver Lindgren (2014:40). Under tematiseringen inför man förutom kategorier och 
koder (som lokaliserades under kodningen) även teman till materialet. Lindgren 
(2014:63) beskriver tematisering som ett träd, dvs att man utgår från en stam (syftet 
med undersökningen) och sedan de olika kategorierna som olika förgreningar, med andra 
ord kan detta ses som ett hierarkiskt system. 

 
Målet med tematiseringen av materialet är att komma fram till materialets kärna, och 
utifrån den ordna de andra temana runt omkring kärnan. Lindgren (2014:68). menar att 
det inte är lätt att arbeta sig fram till enbart ett huvudtema. För denna studie har två 
huvudteman framkommit det ena är förhållningssätt och det andra är 
undervisningsmetoder. 

 
5.1.3.3. Summering 
Ett sista steg i analysprocessen är att försöka komma fram till några slutsatser kring 
studieobjektet och beskriva detta (Lindgren 2014:41). 



 	

5.2. Etiska ställningstaganden 
I början av alla intervjuer har informanterna blivit upplysta om undersökningens syfte 
och frågeställningar, de har även fått fråga intervjuaren om det är något som är oklart innan 
intervjuerna har börjat. Vidare har alla informanter i samband med detta, blivit upplysta 
om att deras personuppgifter inte kommer att föras vidare, samt att det enbart är inför denna 
undersökning som materialet kommer att användas. A lla informanter h a r  blivit 
informerade om att intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas, vilket 
samtliga godtagit. 

 
5.3. Material 
Materialet utgörs av fyra inspelade intervjuer med verksamma lärare som arbetar på två 
olika skolor samt av två intervjuer med rektorer på de skolor som lärarna är verksamma. 
Samtliga intervjuer har blivit inspelade via en mobiltelefon, för att sedan i sin helhet 
transkriberas, detta för att underlätta analysen av materialet. 

 
5.4. Urval 
Det är fyra verksamma lärare som samtliga undervisar i svenska på gymnasienivå som 
har blivit intervjuade. Alla deltagare är verksamma inom samma kommun i en medelstor 
stad i norra Sverige. Utöver lärarna har även två rektorer blivit intervjuade. Rektorerna 
är verksamma på de skolor som de intervjuade lärarna arbetar.  
 
För att göra det lättare att följa vilka skolor lärarna och rektorerna jobbar på har de som 
jobbar på samma skola fått fingerade namn som börjar på samma bokstav (L för en skola 
och E för den andra).  

 
Lennart har varit verksam inom gymnasieskolan sedan 1989 och undervisar i ämnena 
svenska, historia, religionskunskap, sociologi, kommunikation, litteraturhistoria (särskild 
kurs) och har arbetat på den nuvarande skolan sedan 2003. 

 
Lisa har varit verksam inom gymnasieskolan sedan 1996 och har sedan dess även 
vidareutbildat sig till specialpedagog och har arbetat som specialpedagog i tio år. De 
ämnen som Lisa undervisar i är: svenska, engelska och svenska som andraspråk. 

 
Lena har varit verksam gymnasielärare i tio år och har arbetat på denna skola i sex år. De 
ämnen som Lena undervisar i ä r  svenska, och historia samt att denne är IT-pedagog 
på skolan och fungerar även som stödlärare viss tid i veckan. 

 
Elin har arbetat som gymnasielärare sedan 1994 och undervisar i ämnena svenska, latin 
och historia. Sedan 1994 har Elin arbetat på samma skola och har undervisat i ämnet 
svenska sedan 1996. Elin är IT-pedagog på sin skola och har detta inbakat i sin tjänst. 

 
Linus och Emil har varit rektorer ungefär lika länge men på två olika skolor inom 
kommunen. Ingen av rektorerna har någon tidigare erfarenhet inom skolan. 
Linus sitter med i IT-rådet som finns inom denna kommun och Emil har suttit med i IT-
rådet men gör det inte i dagsläget.



 	

 
Vid valet av de intervjuade personerna kontaktades en skola som var bekant sedan 
tidigare. Den andra skolan som kontaktades var belägen nära den första skolan. Enligt 
Trost (2010) kallas detta för bekvämlighetsurval, detta sätt att göra ett urval menar han 
kan ses som ett omedvetet drag. I och med att kontakten med både lärare och rektorer 
snabbt kunde upprättas kom fältstudierna snabbt igång.    



 	

6. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer resultatet från lärarintervjuerna samt rektorsintervjuerna att 
presenteras. Sist i detta kapitel finns det en sammanfattning av det resultat som framkommit 
ur analysen. 
 
6.1. Lärarna 

 
6.1.1. Digitala verktyg 
Alla lärare är överens om att digitala verktyg innefattar datorer, surfplattor och sociala 
medier. Detta stämmer bra överens med vad Löfving (2011:12) menar, innefattas i 
begreppet digitala verktyg. Lena och Elin menar även att i digitala verktyg inryms olika 
programvaror, som eleverna och lärarna kan använda sig av i undervisningen, och i 
planeringen inför olika lektioner. Lena har valt att dela in digitala verktyg i olika 
kategorier, ena kategorin innefattar olika hårdvaror dvs. datorer, Ipads osv. Den andra 
kategorin innefattas av olika mjukvaror så som olika program, som elever och lärare kan 
använda sig av. 
 
I sin undervisning använder Lena och Elin sig av olika digitala verktyg men främst dator 
och smartboard. Lennart och Lisa använder digitala verktyg mer sparsamt, och används de 
så är det för att visa filmer eller powerpointpresentationer. Utanför undervisningen används 
datorn av samtliga lärare eftersom de använder sig av en lärplattform, där uppgifter 
laddas upp till eleverna, men även närvaron ska rapporteras via lärplattformen. 
 
6.1.2. Undervisningsmetoder 
Lena tycker att digitala verktyg är en självklar del i det dagliga arbetet på skolan och hon 
har även provat sig fram med olika undervisningsmetoder. Elin använder också digitala 
verktyg i sin dagliga undervisning samt utanför undervisningen. När frågan om hon brukar 
använda sig av olika undervisningsmetoder kom på tal blev svaret: 
 

Ja det gör jag i väldigt stor utsträckning. Jag var väl en av dom som verkligen välkomnade den 
här en-till-en-satsningen, vilket innebär att både lärare och elever har var sin dator. Det finns 
vissa klasser som hellre skriver på papper men oftast används datorer/ mobiler varje lektion. 
Jag använder alltid datorn. 

 
En metod som har blivit en favorit hos både Elin och eleverna är det flippade 
klassrummet. Enligt Steinberg (2013:102-103) innebär det flippade klassrummet som 
metod att läraren spelar in olika instruktionsfilmer till eleverna istället för att hålla 
genomgångar i klassrummet. Dessa filmer får eleverna se hemma och när de sedan 
kommer till klassrummet, får de arbeta mer ingående med det ämnet instruktionsfilmen 
behandlar. Lena tycker att detta tar mycket tid i och med att hon måste sitta och spela in 
dessa videor till eleverna, men de har fört mycket gott med sig säger Lena och ”nu är det 
på elevernas initiativ som jag gör inspelade videogenomgångar” säger hon. Elin talade 
om att det flippade klassrummet fungerar som en bra arbetsmetod i några av de klasser 
som hon undervisar i, men det är inte i alla klasser som detta fungerar sade hon.  En 
anledning till att det inte har fungerat så bra menar Elin, kan bero på att det inte har varit 
någon etta på gymnasiet som har fått prova detta i klassrummet, och det skulle vara 
intressant att få testa detta säger Elin. Vidare talade Elin om att det kan vara bättre att 
introducera en ny undervisningsmetod när eleverna är nya på skolan, eftersom eleverna



 	

inte har blivit bekväma med någon specifik undervisningsmetod och kan då ha lättare att ta 
till sig exempelvis ”det flippade klassrummet” som metod. Ytterligare en anledning till att 
det inte har fungerat så bra säger Elin kan bero på att: 
 

Jag har mycket tempo och röstvariation, jag väntar inte så mycket på eleverna så de måste vara på 
alerten så de inte missar något. Ska jag då spela in en sådan genomgångsfilm där jag pratar 
långsamt så känner eleverna inte igen mig och de tyckte att det blev fel. Då har jag hellre vanliga 
genomgångar med eleverna men jag kan ladda upp filmer så de kan gå tillbaka om de vill och se 
filmen eller om de har varit frånvarande någon genomgång. 

 
Elin menade att det kan vara problematiskt att använda sig av det flippade klassrummet 
om man växlar mycket i tempo och röstvariation när man pratar. Elin började då tala om en 
annan undervisningsmetod som hon nämner som learning-by-doing1. Denna metod 
arbetar hon ständigt efter, eftersom eleverna då får till sig ny information på olika sätt, 
bland annat från olika medier samt från läraren. Med denna metod kan man blanda olika 
medier med traditionell undervisning om man vill. Det som Elin benämner som learning-
by-doing är väldigt likt det som Steinberg (2013:101) har döpt till Blended learning i 
den metoden blandar man olika digitala medier med vanlig traditionell undervisning. 
Steinberg (2013:101) menar att om man arbetar utifrån denna metod kan läraren välja hur 
denne vill arbeta utifrån vilken elevgrupp det är som ska undervisas, eftersom det i 
Blended learning inte finns något krav på att alltid arbeta med digitala medier. 
 
Utifrån det som Lena och Elin har svarat på frågorna i sina respektive intervjuer hamnar 
de två inom metoderna motivationspedagogiken och processpedagogiken enligt Steinberg 
(2013:87). Dessa metoder innebär att läraren intar rollen som handledare, mentor och 
vägledare för eleverna. Inom motivationspedagogiken utformar läraren olika aktiviteter som 
bidrar till en ökad motivation hos eleverna, vilket kan innebära att läraren varierar sin 
undervisning med bland annat olika lekar, träningsuppgifter och spel vilket kan uppmuntra 
eleverna till att använda sig av olika lärstilar. 
 
Lena menar att: 

det har skett en kvantitativ förändring i och med att fler använder sig av datorer. Sen är det lite mode i 
vad det är man använder för något i undervisningen, just nu i mina klasser är det Kahoot som är inne. 
 

Kahoot är en digital form av tävlingar förklarar Lena om. Även Elin säger att Kahoot är 
något som eleverna tycker om eftersom Kahoot är en frågetävling som läraren själv 
utformar frågorna till. Eleverna ska sedan under tävlingens gång svara via sina mobiler 
eller datorer. Elin talade även om att olika lärplattformer är på modet just nu inom 
gymnasieskolan. På grundskolan är det däremot mer vanligt att man använder sig av 
Google drive. Enligt Elin har det blivit mer vanligt att lärare rättar olika 
inlämningsuppgifter direkt i datorn vilket inte var vanligt för några år sedan. Även 
screencasting4 har börjat bli populärt att använda när det kommer till rättning av elevtexter 
och det innebär enligt Elin att ”läraren spelar in kommentarer till eleverna”. 
Utifrån det som Steinberg (2013:86-87) benämner som förmedlingspedagogik arbetar 
både Lennart och Lisa utifrån denna i sin undervisning.  Med förmedlingspedagogik 
																																																													
3	Learning-by-doing är en metod som innebär att eleverna lär sig genom att göra något. 
(Nationalencyklopedin, 2017)   
4	Sceencasting ”tillåter eleverna att visa filmer från YouTube och egenproducerade filmer, lyssna på 
ljudfiler samtidigt som du kan följa musrörelse, spela in ljud, infoga text, former, och mer i sina egna 
videoinspelningar.” Även lärare kan använda sig av screencasting och då är det oftast med olika 
informationsvideor till eleverna, eller när läraren sitter och rättar olika elevers arbeten (Undervisnings 
Ministeriet, 2012).	



 	

(Steinberg 2013:86-87) menas att läraren bedriver en vanlig traditionell undervisning och 
är den främsta kunskapskällan för eleverna men att elevernas uppgifter finns i 
digitalform och att läromedlen finns i digitalform. Lennart använder sig däremot inte utav 
läromedel som finns i digitalform, utan läromedlen till eleverna är i tryckt form. Lennart 
förklarade att detta berodde på att han själv inte såg någon mening med att införa digitala 
läromedel i sina klasser. Vidare har Lennart valt att inte använda sig i någon större 
utsträckning av smartboards eftersom ”behovet av att använda den förutom till att visa 
film eller Powerpoint eller något nytt på lärplattformen inte finns”. Vid inlämning av olika 
uppgifter eller när eleverna ska skriva prov har han valt att allt sådant ska göras på dator. 
Skolan har ett speciellt program som blockerar internet när eleverna ska skriva ett prov 
via datorn. 
 
Samtliga lärarna som blivit intervjuade för denna undersökning menar att digitala 
läromedel inte är något som de har valt att arbeta med. Lennart menar att det är för dyrt 
att köpa in licenser varje år till läromedel som finns i tryckt form och som även kan 
användas i många år. Vidare menar Lennart att det oftast följer med inläst material på CD-
skiva till de tryckta läromedlen och då kan eleverna lika gärna använda sig av det materialet. 
Av de intervjuade lärarna var det bara Elin som hade egen erfarenhet av att arbeta med 
digitala läromedel och det enbart under en termin som detta provades i en klass, med 
resultatet att det lika gärna kan användas läromedel i tryckform. Lena menar att digitala 
läromedel används lite grann i klassrummet men eftersom eleverna har önskat att de 
ska arbeta utifrån det flippade klassrummet måste Lena göra materialet själv. Hon 
förklarade att det inte blir så mycket användning av digitala läromedel i de klasser som 
hon undervisar i. 
 

6.1.3. Användning av digitala verktyg i undervisningen 
De flesta lärare på de skolor som de intervjuade lärarna är verksamma på använder sig av 
digitala verktyg i olika stor utsträckning. Lennart tror att det är en generationsfråga när 
det kommer till att använda sig av digitala verktyg i undervisningen och menar att de 
yngre lärarna samt eleverna är födda in i den nya tekniken. Lena menar att hennes intresse 
för It kan bero på att hon är hon född in i den nya tekniken och att hon själv alltid har haft 
ett intresse för ny teknik, och ser det som en självklarhet att använda sig av teknik i olika 
form i sin undervisning. Elin däremot är äldre än vad Lena är och har fått lära sig allt 
eftersom. I början var hon lite osäker till att använda sig av olika digitala verktyg men nu 
ser hon IT som en självklarhet i sin undervisning. Elin ser den som en självklarhet i sin 
undervisning i dag och hon hoppas även att hennes intresse smittar av sig till sina elever. 
Lisa talade om att hon inte tror att detta har att göra med åldern hos läraren, utan att det har 
att göra med intresse för den nya tekniken. Alla lärare som intervjuats menar att det inte 
finns någon prestige för dem att förlora, i och med att de frågar eleverna om hjälp när det 
är något som inte vill fungera med de digitala verktygen. 
 

Steinberg (2013:75-78) menar att man ska ta hjälp av eleverna och se dem som resurser, 
eftersom eleverna oftast är uppdaterade när det gäller nya applikationer och program som 
finns, vilket inte alltid läraren är. Utifrån Lena och Elins svar på frågan om de väljer att 
använda sig av elevernas datorkunskaper i undervisningen så är de överens om att  
 
 

elevernas kompetens ofta överskattas. Elin hävdade att man överskattar elevernas digitala 
kompetens, när det gäller användningen av office-paketets Word och Excel på en lite mer 
avancerad nivå eller när man ber eleverna att de ska spara olika saker på datorn. Lena 
förklarade att elevernas kompetens gällande datorer och IT inte alltid innefattar de 



 	

grundläggande programmen som finns på en dator eller surfplatta, utan att det i första	
hand kan röra sig om olika spel och olika internetsidor. Elin använder sig av elevernas 
kunnande när det är något som behöver undersökas på elevens sida på lärplattformen, 
eftersom lärplattformen ser olika ut för eleverna och lärarna. 

 
6.1.4. Förändring i kollegiet gällande användningen av digitala verktyg 
När Lennart och Lena började arbeta fanns det inga datorer utan det var först för cirka 
femton år sedan som datorer till lärarna började implementeras på den skolan som Lennart då 
arbetade på. När de första datorerna infördes på skolan fick de lärare som delade 
arbetsrum dela på en dator, vilket ändrades för cirka tio år sedan när kommunen satsade 
på en-till-en-satsningen, vilket innebar att alla lärare och elever skulle ha en dator var. 
När detta införlivades fick all personal automatiskt gå olika PIM-utbildningar5, dessa 
utbildningar var grundläggande kunskaper inom Office-paketet dvs Word, Publisher, 
Excel, Powerpoint osv. Kravet på lärarna var att de skulle genomgå PIM 1-3 på den skola 
som Lennart arbetade på. Lärarna på den skola som Elin arbetar på skulle genomföra PIM 
1-4, däremot var det inte ett krav att bli godkänd på samtliga utbildningar. Samtliga av de 
intervjuade lärarna har genomgått dessa PIM-utbildningar. Av de intervjuade lärarna var 
det bara Lisa som inte hade sett någon speciell förändring i kollegiet, att Lisa inte har sett 
någon förändring kan bero på att hon har arbetat på den nuvarande skolan i sex år. På 
den skolan infördes datorerna redan för 15år sedan och när Lisa började arbeta på skolan 
användes datorerna av både lärarna och eleverna. 

 
Lennart talade i intervjun om att ”förändringen har skett väldigt snabbt och detta var inget 
som jag trodde skulle ske under den tid jag har kvar som lärare”. Nu används datorer av 
samtliga lärare på den skola som Lennart arbetar på. Det är inte alla lärare som använder 
sig av datorn i klassrummet men de måste använda sig av datorn i arbetet. På den skola 
som Lennart arbetar på sker all dokumenthantering via Google drive, vilket innebär att 
alla måste ha tillgång till dator. 
 
6.1.4.  Resurser till kompetensutveckling 
Lärarna var lite oense i frågan om det finns några resurser i dagsläget till att få någon 
kompetensutveckling gällande digitala verktyg på de skolor som de är verksamma vid. När 
datorerna däremot skulle införas i skolorna, fick alla lärare gå olika utbildningar däribland 
PIM- utbildningarna. Då lärarna i dagsläget är osäkra på vilka resurser det finns att tillgå kan 
det enligt Olsson och Boreson (2004:163) vara bra att ta reda på vilka resurser samt stödjande 
aktörer det finns att tillgå för lärarna i kommunen. 
 

Lennart och Lisa talade om att det inte finns några sådana resurser i dag, om det inte är 
något nytt system som ska införas till exempel en ny lärplattform. Lena och Elin menar 
däremot att det finns resurser, men att det har blivit vanligare att det inte behövs läggas 
några resurser på kompetensutvecklingskurser, eftersom det finns IT-pedagoger på de 
flesta skolor. IT-pedagogernas uppgifter är att hjälpa sina kollegor när det är något som 
kollegorna funderar över, när det kommer till olika mjukvaror och program som skolan 
använder. 

																																																													
5	PIM-utbildning är förkortningen för Skolverkets praktiska IT- och mediekompetensutbildningar som 
fanns förut. Vilka då innebar att lärarna fick lära sig de grundläggande programmen som fanns på 
datorerna då. Några av de program som personalen på skolorna fick lära sig var bland annat Microsoft 
Office-programmen: Word, Publisher, Excel. Dessa utbildningar var tillgängliga fram till år 2011 
(Sollentuna kommunala skolor, 2011)	



 	

Elin brukar skapa och ladda upp olika dokument och filmer med de vanligaste frågorna 
som kollegorna brukar undra över. Enligt Elin är IT-pedagogernas roll i skolorna viktig 
eftersom det är till de som kollegorna ska komma om det uppstår några svårigheter eller 
problem med mjukvarorna i datorerna eller om kollegorna funderar över något i deras 
lärplattformar. Steinberg (2013:72) framhåller däremot att man inom kollegiet ska utforma 
en plan för att uppnå en lyckad kompetensutveckling. Han menar även att det viktigaste 
inte är att börja förkovra sig i olika  mjukvaror utan  att  man diskuterar tillsammans 
inom kollegiet, och ser den digitala kompetensen som ett komplement till de övriga 
kunskaper som en lärare bör besitta i sin yrkesroll. Steinberg (2013:72) framhåller även att 
det är viktigt att kollegiet får gå olika fortbildningar, där man kan dela upp kollegiet 
så alla inte går samma utbildning. Detta menar han kan leda till en bredare kunskap 
inom hela kollegiet, eftersom man delar med sig av den kunskap man har till de övriga 
kollegorna. 
 
6.2. Rektorerna 
 
6.2.1. Policy på skolorna gällande digitala verktyg 
På frågan om det finns någon policy gällande digitala verktyg på de olika skolorna menar 
Linus att det inte finns någon policy från kommunens sida för hur datorer och andra 
digitala verktyg ska användas i skolan. På den skolan Linus arbetar får eleverna och 
lärarna komma överens i början av varje terminsstart hur de vill att digitala verktyg ska 
användas, och sätta upp olika riktlinjer i de olika klasserna. Det eleverna och lärarna 
kommer överens om kan skilja sig väldigt mycket åt mellan de olika programmen och 
klasserna som finns på skolan menar Linus. Emil hävdar däremot att det finns en 
policy från kommunen som talar om hur det är tänkt att datorerna och andra digitala 
verktyg kan användas inom skolan. Dock framgår det inte om hur undervisningen ska 
bedrivas utan det är helt upp till läraren att utforma. Enligt Emil finns det ”en IT-strategi 
som innehåller bland annat att det ska inhandlas olika lärverktyg, vilka system som ska 
finnas och så vidare. Jag skulle vilja påstå att det finns en medveten plan kring detta”. Emil 
talar även om att det finns ett IT-råd inom kommunen och att de som sitter med där 
behandlar olika frågor som rör digitala verktyg inom skolan. Linus sitter med i detta IT-råd 
och han talade om att de behandlar allt från vilka program som ska finnas i datorerna till 
om det ska finnas projektorer eller smartboards i klassrummen. 
 
6.2.1. Lärarnas förhållningssätt enligt rektorerna 

Linus menar att lärarna numera inte har något val till om de ska eller inte ska använda sig 
av datorer, eftersom det finns en lärplattform som de måste använda för att ladda upp 
olika dokument till eleverna samt att all närvaro sker via datorn. Emil menar att lärarna 
är mer positiva nu till att använda sig av olika digitala verktyg i undervisningen än vad 
de var i början när en-till-en-satsningen infördes för cirka tio år sedan. På skolan där Linus 
är verksam är smartboard-användningen i stort sett obefintlig, trots att det finns 
smartboards i nästan alla klassrum på denna skola.  Smartboardarna används dock inte 
som det är tänkt. Använder lärare smartboardarna i undervisningen är det främst till att 
visa någon film eller visa dokument för eleverna. Emil vet inte hur användningen av



 	

smartboardarna ser ut på den skola han är verksam vid, han är däremot övertygad om att de 
används av lärarna.  
 
6.2.2. Fortbildning rörande digitala verktyg 
På skolan där Emil är verksam får lärarna vid varje terminsstart samt under vecka 44 gå 
olika utbildningar, och då kan det antingen vara med IT-pedagogerna eller om det är 
någon större utbildning så tar skolan in experter på de området. Skulle det komma något 
nytt system under läsåret får alla lärare gå en utbildning i det, och kan inte alla närvara 
får de som går utbildningen visa och lära de som inte hade möjlighet att gå den. 
 
I Svärdhagen och Embretséns (2011:11) undersökning framkom det att det finns stora 
brister i många av de kommuner som de besökte gällande lärarnas IT-kompetens. De 
brister som finns tros bero på att steget in i det digitala är stort för många av lärarna. I 
början hade skolan där Robert arbetar en utbildning på internet som de köpte från 
Klickdata6. Utbildningen bestod av hundratals olika kurser om de grundläggande 
programmen i datorn. När det uppdagades att varken lärare eller elever på skolan använde 
sig av utbildningen togs den bort och i dags läget finns det ingen återkommande 
utbildning som nyanställda eller elever får gå. Skolverket (2016:68) har kommit fram till 
att var tredje lärare påtalar att det vore bra med en fortbildningskurs men då främst i 
grundläggande datorkunskap, dvs att läraren ska få kunskap så att denne ska kunna arbeta 
med olika datorprogram, dokumenthantering samt filöverföring. 
 
På skolan där Linus är verksam finns det inget återkommande inslag av utbildningar utan 
det är mest IT-pedagogerna som finns till hands för lärarna om de behöver hjälp med 
något system. Däremot har kommunen där båda dessa rektorer är verksamma infört små 
utbildningar i IT-säkerhet så alla lärare och rektorer inom skolan får dessa mailade till sig 
varje vecka och det tar cirka 10 minuter att gå igenom dessa. Att kommunen valt att införa 
dessa små utbildningar anser Linus är bra, och man får en liten bock när man har 
genomfört utbildningen, och ”jag som rektor kan gå in i ett program så jag ser vilka 
utbildningar lärarna har genomfört”. Det framkom i Skolverkets (2016:81) undersökning 
att lärarna vid fortbildning inte väljer att använda sig av IT, i undersökningen var det 38% 
som svarade att de använder sig av IT när de själva gått någon fortbildningskurs, samt 
knappt 7% av rektorerna som väljer att använda sig av IT när de går någon 
fortbildningskurs. På båda skolorna är det vanligt förekommande att kollegorna hjälper 
varandra om det uppstår något problem, eller om någon kollega känner sig osäker på något 
program. Emil menar att: 
 

om inte kollegorna kan hjälpa, får de istället vända sig till IT-pedagogerna som 
finns på skolan. Att kollegorna tog hjälp av varandra var inget som förekom i någon 
större utsträckning förut men blir nu mer och mer vanligt vilket är bra. 

 
På skolan som Linus arbetar har de nu ett projekt som kallas PRIO7 och det innebär att 
arbetslaget hjälps åt att planera moment tillsammans. ”Med datorn gör man de momenten 
och konstruerar prov och utvärderar sedan hur det har gått, och eftersom de träffas varje 
vecka så sker ett kunskapsutbyte inom ämneslaget.

																																																													
6	Klickdata är ett utbildningsföretag som erbjuder olika e-kurser inom it och affärsutveckling, där bland 
annat programmet Microsoft Office inryms (Klickdata, 2017).	
7	PRIO är ett utvecklande arbetssätt för att höja kunskapsresultaten i skolan (Sveriges kommuner och 
landsting, 2015).	



 	

För att detta ska fungera använder lärarna Google drive. Med Google drive kan man 
arbeta med gemensamma dokument och annat material som är aktuellt för momentet de 
arbetar med, vilket har fungerat bra menar Linus. Vissa av lärarna har tillsammans med 
eleverna kommit överens om att klassen ska ha en Facebook-grupp där de kan ställa 
frågor till varandra och där de kan ladda upp filer som är relevanta för klassen. Facebook-
grupper är något som förekommer på båda rektorernas skolor. Skolorna har inget 
samarbete med Facebook, men eftersom det fungerar bra både för eleverna och lärarna 
har de fått fortsätta med sina grupper på Facebook. Båda rektorerna menar att det är ett 
enkelt sätt för eleverna att få information från läraren och vise versa. 
 
 
6.2.3. Miniminivå på användning av digitala verktyg 
På frågan om det finns någon miniminivå som lärarna ska uppnå vid användandet av 
digitala verktyg i undervisningen, menar rektorerna att det inte finns någon 
rekommendation kring hur mycket de olika digitala verktygen ska användas i 
undervisningen, däremot tog båda rektorerna upp att det vore bra att återinföra 
datorkursen som fanns med i tidigare läroplan. På den kursen fick eleverna lära sig 
grunderna i bland annat programmen Word, Powerpoint och Publisher. Att införa en 
sådan kurs igen anser rektorerna vore bra både för eleverna men även för lärarna då detta 
kan ta mycket tid från undervisningen, eftersom läraren måste visa eleverna hur de ska 
göra för att skapa ett dokument eller hur man ska spara ett dokument. 
 
När rektorerna tänkte tillbaka på hur det var i början när datorer infördes på skolorna 
fanns det ett krav på lärarna att skapa ett rum för varje klass på lärplattformerna. Lärarna 
skulle även ladda upp en viss mängd material i detta rum men sedan hur mycket det 
användes var upp till lärarna själva. 
	

Nu används även olika digitala läromedel av vissa lärare på båda skolorna, men detta är 
inget krav från skolledningens sida utan lärare och elever har fått prova på detta. Några 
klasser använder det och andra använder vanligt tryckt läromaterial. Enligt Linus är det en 
fråga om ekonomi också när det kommer till digitala läromedel eftersom ”man köper 
licenser och dessa är bara giltiga en gång sedan måste man köpa nya, men ett tryckt 
läromedel kan användas i flera år”. Detta är något som även Emil tog upp men enligt 
honom sågs detta inte som ett problem, utan han menar att ” det inte är så många som 
använder det i dagsläget och i framtiden kanske det ser annorlunda ut och då får man ta 
den diskussionen när det är relevant”. Emil menar även att det finns många gratis 
läromedel som lärarna har hittat som de använder i undervisningen men dessa är inget 
som ”jag är medveten om vad det är för läromedel eftersom de är gratis och det är lärarna 
själva som har letat reda på dem”. 
 
Slutligen är båda rektorerna överens om att det behövs en nationell IT-strategi kring hur 
användningen av IT i undervisningen ska se ut på skolorna. De önskar båda två att det 
ska finnas några riktlinjer för hur datorerna ska användas, och hur lärare kan välja att 
använda sig av olika digitala verktyg i undervisningen. Idag är det många lärare som 
väljer att inte använda sig av datorer i undervisningen, eftersom de inte har den kunskapen. 
Linus menar att en nationell IT-strategi kan bidra till att hjälpa lärarna som är osäkra i sin 
IT-användning, att hitta sitt eget sätt att arbeta med detta i undervisningen. Slutligen talade 
Linus om att detta är på gång, men att han inte vet när det ska vara klart för att kunna 
publiceras.



 	

 
6.3. Sammanfattning 
Som resultaten visar är samtliga lärare som blivit intervjuade eniga i frågan vad som är 
digitala verktyg, samt att Lena och Elin även är inne på att digitala verktyg innefattas av 
mjukvaror och olika program och applikationer. Vidare kan det även sägas att samtliga 
lärare i denna studie använder sig av olika digitala verktyg i olika utsträckning. Av de 
intervjuade lärarna, använder Anna och Elin digitala verktyg i större utsträckning. I fråga 
om de använder sig av någon speciell undervisningsmetod i sin undervisning framgår 
det i resultatet, att Lennart och Lisa inte använder sig av någon speciell 
undervisningsmetod inriktad mot digitala verktyg utan de är mer inriktade mot en mer 
traditionell undervisning. Lena däremot har provat att använda sig av ”det flippade 
klassrummet” och det har även Elin. Lena är mer positiv till att använda sig av denna 
metod och det är även eleverna som hon undervisar. Dock tycker Lena att det är 
tidskrävande att spela in instruktionsfilmerna till eleverna. Elin har provat någon enstaka 
gång, och det var på elevernas begäran som hon slutade att använda sig av denna metod 
eftersom eleverna inte kände igen läraren på de filmerna. 
 
Det har även framkommit att de intervjuade lärarna uppfattar det som att deras kollegor i 
stort är mer positiva till att använda sig av olika digitala verktyg i undervisningen i dag, 
än när datorer först infördes för cirka tio år sedan. I dag är det vanligt att man inom 
kollegiet hjälps åt när det är något problem som uppstår, samt att det är mer kollegialt 
samarbete via datorerna och då via Google drive som arbetsplattform där de kan lagra 
dokument och samskriva i olika dokument. 
 

Det resultat som framkommit ur rektorernas intervjuer, är att rektorerna är oense i frågan 
om det finns någon policy på skolorna gällande digitala verktyg. Linus menar att det inte 
finns någon policy, varken på skolan eller i kommunen som behandlar frågan digitala 
verktyg. Elin menar att det finns en policy inom kommunen och att skolan följer denna. 
Eftersom Linus menar att det inte finns någon policy har de infört vid varje termins början 
att alla lärare och elever ska komma överens om vilka riktlinjer som ska finnas inom 
klassen. 
 
Gällande resultaten som framkommit angående möjlighet till fortbildning för lärarna 
angående digitala verktyg, är både Lennart, Lisa och Lena överens om att det inte finns 
någon fortbildning om det inte gäller införandet av någon ny lärplattform eller något nytt 
program. I övrigt får de vända sig till IT-pedagogerna som finns på de olika skolorna. Elin 
däremot menar att det finns olika kurser som lärarna kan gå, för att vidareutveckla sina 
kunskaper inom olika digitala verktyg. Elin tycker att behovet inte är lika stort i dag hos 
lärarna att gå dessa kurser  som det var för några år sedan. Rektorerna menar även de 
på att det var vanligare förr att lärarna fick gå olika kurser, dock främst kurser som 
behandlade de grundläggande programmen så som Microsoft Word, Publisher. Nu 
däremot är det inte lika vanligt att samtliga lärare får gå på olika kurser, det är mer vanligt 
att man skickar iväg några få lärare som sedan får lära ut till de övriga kollegorna. På 
skolan där Emil arbetar får de varje termin gå olika små kurser, men i övrigt är det IT-
pedagogerna som ska tillfrågas, och om inte de kan svara på frågan får läraren kontakta 
IT-teknikerna som finns på skolan. 
 
Slutligen framförde Linus en önskan om att det ska införas en nationell policy, som man 
kan använda som riktlinje när det kommer till användningen av digitala verktyg i 
undervisningen.



 	

7. Diskussion 
Syftet med denna studie var att få en bild av hur fyra verksamma lärare samt två rektorer 
ställer sig till användningen av digitala verktyg i undervisningen samt om de har tillgång 
till kompetensutveckling gällande digitala verktyg. 
 
Alla lärare som har blivit intervjuade i denna studie är överens om vad som innefattas av 
begreppet digitala verktyg. Dock har både Elin och Lisa valt att dela in begreppet i två 
kategorier, vilka är hårdvaror och mjukvaror. Det som innefattas i hårdvaror är bland 
annat datorerna och surfplattorna, men det kan även innefatta smartboards och projektorer. I 
kategorin mjukvaror innefattas olika program och applikationer. Även Löfving (2011:12) 
instämmer i denna definition, däremot tar inte Löfving upp något om olika mjukvaror, 
utan hon nämner olika sociala medier. 
 
Utifrån det resultat som har framkommit har det visat sig att Lena och Elin använder sig 
av digitala verktyg i större utsträckning än vad Lennart och Lisa gör. Anledningen till att 
Lena och Elin använder sig av digitala verktyg i större utsträckning, kan bero på att de 
även arbetar som IT-pedagoger på de skolor som de undervisar. Lena menade även att 
hon är född in i den nya tekniken och att hon själv alltid har haft ett intresse för ny teknik, 
och ser det som en självklarhet att använda sig av teknik i olika form i sin undervisning. 
Elin däremot är äldre än vad Lena är och har fått lära sig allt på egenhand, har på så sätt 
utvecklat ett intresse för den nya tekniken och idag skulle hon inte vilja vara utan den. 
Elin ser tekniken som en självklarhet i sin undervisning i dag, och hon hoppas även att 
hennes intresse smittar av sig till sina elever. 
 
Både Lennart och Lisa använder sig av digitala verktyg, men det är främst för att visa 
filmer, Power-Points och liknande. Lennart själv menar att han inte har något intresse i 
att lära sig använda en Smartboards alla funktioner, och har därmed valt att enbart använda 
Smartboarden som en projektor. Vidare talade Lennart om att detta kan bero på att han 
inte har växt upp med den nya tekniken, och att han nu börjar vara till åren och därmed 
ser han inte vitsen med att införa digitala verktyg i sin undervisning. Anledningen till att 
Lisa valt att inte använda sig av digitala verktyg i sin undervisning är oklart, eftersom det 
inte framgick i hennes svar i intervjun. Utifrån det resultat som Clark (2010:180) fick 
fram ur sin undersökning, menar han att lärarens attityd kan spela en stor roll till hur 
eleverna använder sig av tekniken. Om läraren har en negativ attityd till att använda sig 
av tekniken, kan det spegla sig i hur eleverna väljer att använda sig av den. Clark 
(2010:180) fortsätter sitt resonemang med att hävda att detta inte är bra eftersom skolan 
ska ge eleverna de kunskaper som de kan komma att behöva ute i samhället. 
 
Utifrån det resultat som framkommit i denna undersökning kan det konstateras att denna 
studies resultat rörande lärarnas förhållningssätt, gentemot att använda sig av digitala 
verktyg går i samma spår som både Clark (2010:180) kom fram till i sin undersökning. I 
Clarks undersökning blev resultatet att lärare använder sig av olika digitala verktyg, men 
att det sker en ändring i deras yrkesroll i och med att de måste införa ytterligare element i 
deras undervisning. Clark (2010:180) hävdar att detta kan öka pressen på läraren, dvs att 
läraren ska kunna lika mycket som de elever denne undervisar, när det då kommer till dator 
och surfplatteanvändningen. 



 	

Precis som i denna studie blev Albirinis (2006:378) resultat att lärarna är positiva till att 
använda sig av digitala verktyg, men i olika stor utsträckning. Det som skiljer sig från 
min studie är att lärarna uttalade positiva effekter på elevernas inlärning när de fick 
använda sig av digitala verktyg, vilket ingen av de intervjuade lärarna gjorde i min studie. 

 
Utifrån resultaten som handlar om vilka undervisningsmetoder som används av lärarna, 
framstår Lena och Elin som de lärare i denna studie som har provat olika metoder. Både 
Lena och Elin använder sig fortfarande av olika undervisningsmetoder i sin undervisning. 
Lennart däremot använder sig främst av den vanliga traditionella undervisningens 
uppbyggnad. Lisa är svår att placera eftersom hennes svar inte gick att utröna något 
konkret ifrån. 

 
Elin talade om att hon i stor utsträckning även använder sig av metoden blended learning, 
och att det är i stort sett varje dag som hon använder sig av denna metod. Eftersom man 
kan använda sig av olika sätt att lära ut, både i digital form men även mer traditionell 
undervisning. Bonk och Graham (2006:11) hävdar att blended learning medför många 
positiva aspekter in i undervisningen, bland annat får eleverna till sig information på ett 
helt annat sätt än om informationen enbart kommer från läraren. Elin förklarade att 
undervisningen blir mer omväxlande och givande för eleverna, eftersom de hela tiden får 
information via olika medier samt via läraren. Elin var den enda läraren i denna 
undersökning som påtalade denna metod, och hon talade om att denna metod passar henne 
bäst, med tanke på att hon växlar väldigt mycket i röststyrka samt att hon gestikulerar 
mycket när hon undervisar. 

 
Elin nämnde även det flippade klassrummet som metod, men denna passade inte hennes 
sätt att undervisa eftersom hon varierar sitt röstläge och gestikulerar väldigt mycket. Elin 
skulle däremot vilja prova denna metod med en årskurs 1:a på gymnasiet. I Skolverkets 
rapport (2016:84) framkom det att 17% av de intervjuade lärarna inte ens visste vad det 
flippade klassrummet var för sorts undervisningsmetod och att det endast var tre av tio 
lärare som valt att använda sig av det flippade klassrummet som metod mer frekvent i sin 
undervisning. Det negativa med att använda sig av det flippade klassrummet, menar Lena 
är att det går mycket tid till att planera och spela in informationsfilmerna till eleverna. 
Lena använder sig fortfarande av denna metod men i olika stor utsträckning, eftersom hon 
nu har ett basmaterial som hon kan använda sig av. 

 
Samtliga lärare förutom Lisa nämnde att Google drive används, men dock främst mellan 
kollegorna när de ska planera och utvärdera något som de har arbetat gemensamt med. I 
Scotts studie framkom det i resultatet att användning av olika sociala medier kan främja 
elevernas inlärning i den traditionella undervisningen. Användningen av olika moln- 
tjänster som till exempelvis Google drive menar Clark (2010:9) kommer vara allmänt 
vedertaget om ett par år, vilket det inte är nu. Linus nämnde att det förekom kollegialt 
användande av Google drive på skolan eftersom de arbetar med ett projekt som heter 
PRIO vilket går ut på att inom arbetslaget planera och utvärdera lektioner tillsammans. 
Dock används det inte lika mycket tillsammans med eleverna, eftersom skolorna har en 
lärplattform dit eleverna lämnar in olika uppgifter till lärarna. Förutom dessa metoder 
nämndes även den vanliga traditionella undervisningen, vilket främst används av Lennart 
och Lisa. 



 	

Om man ska placera in lärarna i olika undervisningsfack kan man säga att både Lennart 
och Lisa faller in under den förmedlande pedagogiken. Vilket kortfattat innebär att läraren 
väljer att använda sig av digitala läromedel och digitala uppgifter till eleverna (Steinberg 
20113:80). Lennart har valt att inte använda sig av digitala läromedel i någon större 
utsträckning. Han använder sig bland annat av digital inlämning av uppgifterna samt att 
han har valt att låta eleverna skriva prov via datorn. Olsson och Boreson (2004:16-17) 
skriver att lärare som inte vågar använda sig av den teknik som finns tillhands, väljer 
istället att fortsätta med det som är invant och bekvämt. Olsson och Boreson (2004:16-
17) skriver att det oftast är genom att visa bilder, filmer och texter som lärarna använder 
sig av de olika digitala verktyg, när de inte vågar pröva på något nytt. När det gäller 
Lennart så talar han om i intervjun att han inte har det intresset för digitala verktyg som 
krävs för att kunna undervisa med dessa, och har därför valt att fortsätta undervisa utifrån 
vanliga tryckta böcker. Lennart motiverar sitt val av läromedel, med att tryckta 
läromedel håller flera terminer medan digitala läromedel oftast har en licens som gäller 
för endast ett läsår. När det gäller Lisa är det svårt att ens börja spekulera varför hon 
valt att inte införliva digitala verktyg i undervisningen, eftersom de svar hon lämnat i 
intervjun inte har varit så omfattande. När det kommer till Lena och Elin kan båda två 
placeras inom motivationspedagogiken vilket enligt Steinberg (2013:87) innebär att 
läraren motiverar eleverna genom olika aktiviteter. 

 
Rektorerna talade om att lärarna ifrån början hade ett ”krav” på sig att använda sig av 
datorerna. Detta krav innebar att lärarna skulle skapa ett rum på den dåvarande 
lärplattformen och att ”kravet” successivt ökade. Idag finns det däremot inte något krav 
på lärarna att använda sig av digitala verktyg i undervisningen, idag är det helt upp till 
lärarna själva att använda sig av dessa. Även Olsson och Boreson (2004:172) menar att 
det är upp till lärarna att själva bestämma över hur och i vilken utsträckning som digitala 
verktyg införs i undervisningen. 

 
Det resultat som har framkommit ur rektorsintervjuerna visar att rektorerna inte har någon 
klar uppfattning, till hur det är tänkt att lärarna ska använda sig av de resurser som finns 
att tillgå, när det gäller digitala verktyg i undervisningen. Utifrån resultatet kan man även 
se att båda rektorerna är osäkra på vilka policyer det finns i kommunen, och på den 
enskilda skolan, som behandlar frågor gällande digitala verktyg. Detta kan tyckas konstigt 
med tanke på att båda rektorerna sitter eller har suttit, med i IT-rådet som finns i 
kommunen. Linus påpekar att IT-rådet ska behandla frågor som rör just digitala verktyg, 
vilka resurser som ska läggas på dessa och så vidare. Emil är säker på att det finns en 
kommunal policy gällande digitala verktyg men han kan dock inte klargöra för vad som 
framgår i den. Linus framhåller att det däremot inte finns någon sådan policy, och att en 
nationell policy borde tas fram. 

 
I och med att rektorerna är oense om det finns en policy i kommunen gällande användning 
av digitala verktyg i undervisningen, känns det oklart hur lärare ska få stöd från rektorerna 
vid frågor som handlar om digitala verktyg i undervisningen. Skolverket (2014:6) skriver 
att digitala verktyg i undervisningen för med sig mycket gott in i undervisningen och att 
eleverna bland annat ” utvecklar sin kreativitet, nyfikenhet, problemlösnings- och 
initiativförmåga när de får möjlighet att använda sig av digitala verktyg” (Skolverket 
2014:6). Tankar som väcks utifrån detta resultat är; hur ska lärarna förhålla sig till 
användningen av digitala verktyg i undervisningen, om inte rektorerna är införstådd i 
vad som krävs av skolan för att införliva digitala verktyg utifrån rådande styrdokument 
i 



 	

undervisningen och inom skolan. Ser man till Lennart och till Lisa så kanske de skulle ha 
använt sig mer av olika digitala verktyg i undervisningen, om de hade fått mer stöd och 
hjälp från rektorn än vad de har fått hittills. De kanske även skulle ha börjat se det positiva 
som de olika digitala verktygen kan bidra med. Jag tror att rektorerna skulle behöva ha mer 
insyn i hur de olika digitala verktygen används av lärarna, så att de får en större förståelse 
för var de behöver lägga de resurser som finns till hands. 

 
Utifrån denna studies resultat kan man se att det har skett en minskning av 
kompetensutveckling gällande digitala verktyg, inom de skolor som de intervjuade lärarna 
är verksamma på. För tio år sedan fick alla lärare gå så kallade PIM-utbildningar, men i 
dag ska de i första hand vända sig till kollegorna och de IT-pedagoger som finns på 
skolan. Lena var den enda av lärarna som menar att det fortfarande finns 
kompetensutvecklingskurser att gå för lärarna, men att detta inte utnyttjas i någon större 
utsträckning. Utifrån Svärdhagen och Embretséns (2011:14) studie kan man se att de 
intervjuade lärarna i deras studie känner att de behöver mer kompetensutbildning, gällande 
de grundläggande programmen som används på skolorna. Lena och Elin menade dock att 
på deras skolor vänder sig kollegorna till IT-pedagogerna, när de behöver hjälp. Elin 
menar att detta kan bero på att kollegiet inte vet att det finns olika 
kompetensutvecklingskurser som de har rätt att gå. Även i Skolverkets (2016:68) rapport 
framkom det att var tredje lärare uttrycker ett behov att få gå olika kompetensutvecklings 
kurser som riktar in sig på de grundläggande kunskaperna, samt hur man kan motverka 
kränkning på nätet som en lärare kan behöva veta i sin yrkesutövning (Skolverket 
2016:6). Vidare talade Lena om att det inte är hela arbetslag som får gå på 
kompetensutvecklingskurser, utan det är bara enstaka lärare ur varje arbetslag som får 
delta. De lärare som har fått delta ska sedan dela med sig av sina nya kunskaper till 
kollegorna. Eftersom det enbart var Lena som menade att det fortfarande finns 
kompetensutvecklingsmöjligheter i form av olika kurser, kan man fundera på hur detta 
förmedlas ut till kollegiet samt om alla får ta del av den informationen. 

 
7.1. Avslutande diskussion 
Sammanfattningsvis kan sägas att de intervjuade rektorerna inte verkade pålästa, om det 
finns eller inte finns en kommunal policy gällande digitala verktyg. Vilket gör att jag 
börjar ifrågasätta deras kunskaper inom andra områden rörande digitala verktyg. Att ett 
ifrågasättande av deras kunskaper kommer på tal, är framförallt eftersom de båda i 
intervjuerna uttalade att de sitter eller har suttit med i IT-rådet i den kommun de verkar. 
Detta kanske kan avspegla sig i lärarnas användning av dessa verktyg. Två av de 
intervjuade lärarna var tydliga i sina svar, att de inte förstår varför de ska använda sig av 
digitala verktyg eftersom de inte själva har något eget intresset för digitala verktyg. 
Därmed väljer de att enbart se det som ett arbetsverktyg som de måste använda, dock 
främst till elev- och kollegiekorrespondans. 

 
Avslutningsvis kan det tyckas utifrån denna studie och den tidigare forskning som har 
lyfts i denna uppsats, att det kan vara på sin plats att återinföra någon form av miniminivå 
för de kunskaper som lärare ska kunna. Denna miniminivå kan exempelvis vara i form av 
olika grundläggande program, som används på den arbetsplats som de verkar vid. Det vore 
passande att det är rektorns ansvar att genomföra detta, och att lärarna löpande får till sig 



 	

ny kunskap inom de olika program som skolorna använder sig utav. Eftersom det 
fortfarande idag är otydligt kring vad som ska inrymmas i den digitala undervisningen, i 
vilken mån samt hur dessa verktyg ska användas. Behövs det utifrån denna undersökning 
ett rikstäckande material, som tydliggör dessa frågor. Detta baseras på det Linus och Emil 
talade om i intervjuerna. 

 
7.2. Didaktiska implikationer 
Det krävs väldigt mycket av lärarna för att lyckas implementera digitala verktyg in i 
svenskundervisningen, eftersom eleverna får tillgång till ett oändligt stort material som 
både kan hjälpa eleverna men det kan även vilseleda. I svenskämnet ingår momentet 
källkritik och kritiskgranskning. Vid dessa moment kan det vara passande att läraren 
börjar införa ett arbete med och om olika digitala verktyg. Enligt Elin och Lisa kan 
digitala verktyg ses, som ett brett verktyg som eleverna kan använda sig av för att 
inhämta ny kunskap, från flera olika källor. I Buket och Semras (2013:74-75) 
undersökning framkom det att de medverkande lärarna ansåg att eleverna blev mer 
delaktiga samt att elevernas inlärning blev mer effektiv. 

 
I denna undersökning använder tre av fyra intervjuade lärare digitala verktyg i sin 
undervisning, men på olika sätt och i olika stor utsträckning. Lennart var en av de lärare 
som använde digitala verktyg i väldigt liten utsträckning. Han menade att anledningen till 
detta beror på att han inte har det intresset som kan behövas för att införa digitala verktyg 
i undervisningen fullt ut. Lennart menade även att han använder sig av digitala 
verktyg i den utsträckning som han själv är bekväm med. Detta tror jag är väldigt viktigt 
att ha i åtanke när man ska börja införa digitala verktyg in i sin egen undervisning, vad är 
det jag känner att jag behärskar och vågar prova med mina elever. 

 
Det har även visat sig i denna undersökning att Elin och Lisa dagligen använder sig av 
olika undervisningsmetoder som innefattas av digitala verktyg, dock i olika stor 
utsträckning, detta trots att de är IT-pedagoger på de skolor de är verksamma. Några 
undervisningsmetoder som de har nämnt i denna undersökning är det flippade 
klassrummet. Denna metod kräver mycket av läraren eftersom den innebär att läraren ska 
spela in olika instruktionsvideos till eleverna, och att läraren intar en annan roll i 
klassrummet. Vidare har även blended learning nämnts, vilket är en metod som alla 
lärare kan använda sig av, eftersom den innebär att man blandar olika sorter av 
undervisningsmetoder. I praktiken kan denna metod innebära, att man någon lektion i 
veckan har vanlig traditionell undervisning och på några lektioner kan eleverna sitta med 
datorerna och på någon lektion kan läraren visa en film. Svenskämnet är enligt mig ett 
väldigt tacksamt ämne där det är lätt att införa digitala verktyg in i undervisningen i olika 
utsträckning, men det krävs att lärarna känner att de har de kunskaper som behövs för att 
våga. 

 
Vidare forskning 
Om det skulle bedrivas mer forskning inom detta område vore det intressant att forska 
kring vilka för-och nackdelar som digitala verktyg har på elevernas kunskapsutveckling 
när det gäller skrivkunskaper, läsförståelse samt övriga kunskaper som eleverna ska få 
med sig från skolan. 
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Bilaga 1 
Frågor till lärarna 

1. Hur	länge	har	du	arbetat	som	lärare?	

2. I	vilka	ämnen	undervisar	du?	

3. Hur länge har du arbetat på denna skola? 
 
 

4. Vad tycker du innefattas av begreppet digitala verktyg? 

5. Brukar du använda dig av digitala verktyg i din undervisning? 

- Om ja, hur brukar du använda dig av dessa? 

- Har eleverna något inflytande på undervisningen som innefattas av digitala verktyg? 

- Brukar du använda dig av någon/ några undervisningsstrategier när du använder dig av 

digitala verktyg? 

- hur brukar du använda dig av dessa undervisningsstrategier? 

- känner du dig bekväm med att använda dig av digitala verktyg i undervisningen? 

- Om nej, varför väljer du att inte använda dig av dem? 

6. Är elevernas kompetens något som du tänker på när det kommer till din användning av 

digitala verktyg i undervisningen? 

7. Brukar du ta hjälp av eleverna i utformningen av den digitala undervisningen? 

8. Vet du om några kollegor använder sig av digitala verktyg i sin undervisning? 

9. Brukar ni kollegor emellan ta hjälp av varandra när ni planerar undervisning som 

innefattar digitala verktyg? 

- Om ja, på vilket sätt tar ni hjälp av varandra? 

- Om nej, är det något som du skulle kunna tänka dig att göra? 

10. Vet du om det finns några resurser till att kunna gå en fortbildningskurs gällande 

digitala verktyg på din arbetsplats? 

11. Vet du om det finns någon möjlighet till fortbildning när det gäller digitala verktyg? 

- Om ja, har du gått någon sådan utbildning? 

- Om nej, skulle du vara öppen för att gå en sådan utbildning? 

12. Har du sett någon förändring i kollegiet gällande användandet av digitala verktyg? 

13. Vet du om din arbetsplats har någon policy/plan kring användandet av digitala verktyg i 

undervisningen? 

14. Har du använt dig av digitala läromedel i undervisningen? 



	

Bilaga 2 
Frågor till rektorerna 

 

1. Finns det någon policy gällande digitala verktyg på skolan? 
 
 

2. Har du upplevt någon negativ/ positiv attityd hos lärare till att använda sig av digitala 

verktyg i sin undervisning? 

 

3. Har lärarna fått möjlighet till att gå någon fortbildning rörande digitala verktyg? 

- Om ja, vilka möjligheter finns? 
 
 

4. Hur främjar skolan användandet av digitala verktyg hos kollegiet? 
 
 

5. Vet du om det förekommer någon form av kollegialt lärande när det gäller digitala 

verktyg? 

6. Om någon lärare känner sig osäker till att använda digitala verktyg i undervisningen, 

finns det då någon hjälp att få av skolan? 

7. Finns	det	någon	miniminivå	som	 lärarna	ska	uppnå	(tid)	vid	användandet	av	 digitala	

verktyg	i	undervisningen,	eller	är	det	upp	till	var	och	en	att	själv	bestämma	 om	de	

vill	eller	inte	vill	använda	sig	av	dessa	verktyg?	

 



 	



	

	


