
Umeå universitet 

Pedagogiska institutionen 

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer 

Kandidatuppsats i pedagogik, 15 hp 

2012 

 

 

Skolledare och digitala 
teknologier: 

En kvalitativ studie i skolledares användning av 
och tankar kring digitala teknologier, i arbete och 
för skolan 

Josef Siljebo



  S K O L L E D A R E  O C H  D I G I T A L A  T E K N O L O G I E R  

2 

 

Förord 

 

Jag vill rikta ett stort tack till er skolledare som gav mig tid ur era 

fullspäckade arbetsdagar för att genomföra intervjuer. Jag tackar för ert goda 

mottagande av mig, era åsikter och intresse, samt er tid. Jag hoppas att ni 

kan finna nytta i denna uppsats. Tack!  

 

Vidare, och inte minst, vill jag tacka min handledare Anders D. Olofsson, 

pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. Jag är säker på att jag inte 

kunde fått en bättre handledare för denna uppsats. Tack för all din tid, tack 

för dina metikulösa, givande och insiktsfulla synpunkter, och tack för alla råd 

jag fått genom hela uppsatsarbetet. Tack! 

 
 

Detta arbete är tillägnat 

mitt hjärtas ljus, 

mina ögons ro, 

min Cisy. 

 

 

 

 

 

Abstract 
Today, digital technologies (DT) can be said to play an important role in the Swedish school system. 
The goal of this essay was to describe DT use by school leaders, in relation to their views on schools’ 

goals and visions, and teachers’ and students’ use of DTs. Semi-structured interviews were 

conducted with five school leaders of secondary schools in Umeå municipality, Sweden. The results 
show that school leaders’ use of DTs center on three key tasks: communication, information and 

administration. Further, it is shown that school leaders’ views vary in regards to DTs’ role in school 
goals, and visions, for digital use. In the discussion/analysis it is argued that school leaders’ views 

on DTs in schools can be explained as functionalistic, and that this view may inhibit new uses for 
DTs in schools, and also give a dysfunctional view on the technologies that school leaders do not 

use. In conclusion it is argued that school leaders might need to reflect more about the DT use of 
schools. 

   

Keywords: school leaders, digital technologies, use, goals, visions, functionalistic. 
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INLEDNING 

utbildningen utformas så att eleverna, för att själva kunna söka och utveckla 
kunskaper, får tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet samt 
andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bl.a. bibliotek, datorer och andra 
tekniska hjälpmedel (Skolverket, 2011, s. 15). 

 

Citatet ovan kan man läsa i den svenska läroplanen för gymnasieskolan 

under rubriken Rektorns ansvar. Hur detta ansvar manifesterar sig i 

handling är upp till den enskilde rektorn eller skolledningen att bestämma. 

Vad som då blir viktigt är hur ”en tidsenlig utbildning” tolkas. Är dagens 

samhälle ett utbildningssamhälle, där en tidsenlig utbildning är en 

utbildning som förbereder eleven för vidare utbildning, likt de 

högskoleförberedande gymnasieprogram som nu utformats? Eller är 

dagens samhälle ett informations- och kommunikationssamhälle där en 

tidsenlig utbildning ska utbilda eleven till en aktiv och reflexiv men 

samtidigt kritisk konsumtion och produktion av digitala teknologier och 

sociala medier? Handlar det om en kombination av de båda? 

 

Möjliga tolkningarna av den tidsenliga utbildningen förefaller vara många. 

Något som dock inte lämnas öppet för tolkning är att datorer är lärverktyg, 

alltså sådant ”som används i undervisningen för att nå de mål som är 

uppställda för utbildningen i fråga.” (SOU, 2003:15, s. 13), och som 

samtidigt, och implicit, kan förstås som sådant som förenklar, underlättar 

eller möjliggör dessa mål. Denna uppfattning av datorer tas nog för givet 

inte minst av skolledare1 (och samhället i stort) i Sverige, så väl som i 

övriga Europa. Exempel här är Norge, Storbritannien, Irland och Belgien 

som likt Sverige gör datorer tillgängliga för sina elever, ofta på en '1-till-1-

basis', se till exempel Bebell och O’Dwyer (2010). 

 

                                                   

1 I uppsatsen kommer fortsättningsvis begreppet skolledare att förstås som inrymmande individer i 

skolors ledningsgrupper, och där främst rektorer, skolchefer och administrativa ledare. 
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På en övergripande europeisk nivå har till exempel digital kompetens tagit 

plats som en av åtta ’nyckelkompetenser för livslångt lärande’, och som 

bland annat innebär att förvärva kunskaper om ”hur 

informationssamhällets teknik fungerar och om den roll tekniken spelar 

och de möjligheter den ger i vardagslivet, både hemma och på arbetet.” 

(Europeiska unionens officiella tidning, 2006, s. 16). Vad gäller lärare och 

elevers användning utav digitala teknologier2 i skolor, pekar forskning på 

att skolledare har en central men långt ifrån problemfri roll (Williams, 

2008; McGarr & Kearney, 2009; Tondeur et. al, 2009). 

 

Likheter med det resonemang som förs på europeisk nivå kan man finna 

på kommunnivå i Sverige. Umeå kommun, som är den kontext inom vilken 

denna uppsats skrivs, sätter även den stort värde i digitala teknologier, 

specifikt datorer. Den vision Umeå kommun fastslagit i sin IT-strategi, gör 

gällande att den digitala kompetensen är en naturlig del av lärandet och 

dessutom att digital kompetens kommer ge eleven förutsättningar för ”gott 

medborgarskap i ett globalt, hållbart samhälle” samt att digital kompetens 

behövs för ”att leva i ett modernt samhälle” (Umeå kommun, 2010, s. 2). 

Den strategi som konkret används för att möjliggöra visionen innebär 

bland annat att alla pedagoger och elever får egen/tillgång till bärbar 

dator. De som ska verkställa denna strategi är skolledningen (Umeå 

kommun, 2010). 

 

Förhoppningen med föreliggande uppsats är att kunna bidra med 

förståelse för hur skolledare inom Umeå kommun förhåller sig till och 

arbetar med digitala teknologier. Förståelsen som skolledarna ger uttryck 

för ska vidare i uppsatsen ses i en kontext av tidigare internationell 

forskning. Slutligen är förhoppningen att uppsatsen ska kunna bidra till 

                                                   

2 I uppsatsen kommer fortsättningsvis begreppet digitala teknologier att förstås som inrymmande 

informations- och kommunikationsteknologier, datorer, digitala lärplattformar/lärresurser, 

databaser, digital informationsdelning, internet, Web 2.0, e-mail, datorprogram, smartphones 

och applikationer till dessa, digitala lärverktyg, digitala tjänster. 
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såväl resultat möjliga för skolledarna att använda i sin praktik, som att 

kunna bidra till fortsatt svensk forskning. Forskning inom ett 

kunskapsområde som i dagsläget är knapphändig (Olofsson, Lindberg, 

Fransson & Hauge, 2011). 

 

Efter denna inledning följer först en genomgång av aktuell forskning. 

Forskningsgenomgången behandlar områden som hur digitala teknologier 

kan innebära förändring av hur och vad elever lär, och hur denna 

förändring skapar utmaningar för skolledare. Vidare hur skolledares egen 

användning av digitala teknologier kan inverka på hur de arbetar med 

användningen av teknologierna i skolor. Forskningsgenomgången följs av 

syftet med föreliggande uppsats samt de frågeställningar som utformats 

för att svara mot syftet. Därefter följer metodologiska ställningstaganden 

samt metoder och förfarande vid datainsamling och analys. Detta följs av 

resultatredovisning av bearbetad data och därefter diskussion/analys av 

densamma. I slutsatsen avrundas uppsatsen med praktiska råd till 

skolledare inom Umeå kommuns gymnasieskolor, samt förslag till fortsatt 

forskning ges. 
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

 

Förändringspotential i skolan genom digitala teknologier 
Synen på lärande som en aktivitet inom ett eller flera nätverk, som en 

dialogisk process mellan individer genom praxis, och numera med hjälp av 

och genom digitala teknologier/nätverk argumenteras för av Hauge (2007) 

i sin bok Undervisning i endring: IKT, aktivitet och design. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv beskriver författaren att människan ingår i ett 

antal nätverk - privat, inom arbetet, på fritiden, med mera - och det är 

genom handlingar av flera individer inom nätverk som aktiviteten 

kommunikation uppstår. Vidare att lärandet sker i dialoger - 

kommunikation mellan människor och grupper - genom användandet av 

kulturella redskap, som språket. I detta perspektiv innebär till exempel en 

elevs läsande av en text inte endast att eleven lär sig en 'död text', utan att 

läsandet av texten dessutom innebär en dialog med människan som skrivit 

den och det samhälle och kultur denne lever/levde i (Hauge, 2o07). 

Digitala nätverk och vidare digitala teknologier blir i detta perspektiv 

centrala för hur, var och varför människor lär. Att lära sig innebär att delta 

i aktiviteter med andra för att tillsammans skapa kunskap - och kunskap 

innebär att delta (ibid., s. 30-31). Det sociokulturella perspektivet i vilket 

lärande och kunskap, skapas och vidhålls inte minst genom de digitala 

nätverk som dagens ungdomar till stor del kommunicerar genom, skiljer 

sig från den mer traditionella synen på lärande och kunskap som skolan 

kan tyckas representera (Hauge, 2007; Säljö, 2010; Williams, 2008). 

   

Digitala teknologier förefaller ha potential för att ändra synen på vad 

kunskap är och hur vi lär oss. Dock är det ingen självklarhet att digitala 

teknologier i skolan innebär att elever uppfyller kunskapsmålen i större 

utsträckning, menar Säljö (2010). Han beskriver användandet av 

teknologierna i skolan som problematisk på grund av det han förklarar 

som ett tveksamt förhållande mellan skolans kunskapsmål och om digitala 
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teknologier kan förenkla eller hjälpa till att uppfylla dessa mål. Säljö 

menar att en del av problematiken med att använda digitala teknologier i 

skolan kan vara att 

the modes of relating to knowing, knowledge and social memory that are 
mediated by digital technology are at odds with some of the established 
notions of what it means to learn and know within the educational system 
(2010, s. 4).  

 

Skolan som institution bör alltså se till de nya sätt som användningen av 

digitala teknologier kan få för lärande och synen på kunskap. Vidare att 

finna och skapa meningsfulla kontexter där dessa kan användas. 

 

Williams (2008) pekar i sin forskningsgenomgång av ungdomars 

användning av digitala teknologier, på klyftor dels mellan elevers 

ungdomskultur och skolans institutionella kultur, dels mellan elever och 

lärares individuella digitala kompetens. Dessa två skapar tillsammans 

problem i användningen av digitala teknologier i skolor. Han tillskriver 

mycket av denna utveckling till att ungdomar idag använder sig av Web 

2.0 i mycket hög utsträckning. Web 2.0 är ett samlingsbegrepp som 

Williams beskriver som de webb-applikationer som används till 

”generation and sharing of user-generated content” och som ofta har 

miljontals användare (2008, s. 3). Green & Hannon (2007) definierar 

begreppet som: 

Web 2.0 refers to a 'second generation' of internet-based services that 
emphasise online collaboration and sharing among users, often allowing 
users to build connections between themselves and others (s. 13-14). 

 

Bloggar, wikis, sociala nätverk, medieportaler och virtuella världar är 

några exempel på applikationer vars egenskaper innebär att användarna 

genererar och utbyter 'kunskap' på vitt skilda sätt. Detta kan medföra stora 

skillnader dels relativt hur skolan traditionellt har förmedlat kunskap, dels 

synen på kunskap i sig. Detta tillsammans med att eleverna ofta är mer 

bekanta med digitala teknologier än vad lärare är innebär stora 

utmaningar för skolledare när de ska planera och leda skolors användning 

och visioner om teknologierna (Williams, 2008). En lösning kan vara att 
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skolledare tar till sig moderna digitala teknologiers möjligheter och att 

utbilda lärarna i möjligheterna med Web 2.0 och planera för hur Web 2.0 

ska kunna användas i undervisningen, menar Williams. 

Skolledares betydelse för skolors användning av digitala 
teknologier 
Stuart et. al (2009) beskriver ett positivt samband mellan å ena sidan 

digital kompetens, å andra sidan både viljan och förmågan hos skolledare 

att se möjligheter med och att implementera digitala teknologier på skolor. 

I en enkätundersökning av sextiosex skolledare i Nya Zeeland fann 

forskarna att de skolledare som hade högre digital kompetens ofta också 

var förespråkare för att digitala teknologier användes i sina skolor och för 

att innovationer skulle användas. Vidare menar forskarna att skolledares 

användning av digitala teknologier står i direkt relation just till denna 

kompetens (ibid.).  

 

I en studie av skolledare i Irländska skolor gjord av McGarr och Kearney 

(2009)  framträder skolledares roll som ytterst viktig för att digitala 

teknologier i skolan ska kunna bidra till positiv utveckling och förändring 

av elevernas lärande. I studien intervjuas tretton rektorer om sin 

användning av digitala teknologier. Efter analysen av intervjudata skaps 

en diskussionsguide som används i en fokusgruppintervju med åtta av de 

tretton rektorerna. Slutsatsen i studien är att skolledares lärande om och 

användning av digitala teknologier samt deras förmåga att motivera lärare 

och sprida skolans vision om teknologierna, är särskilt betydelsefullt 

(ibid.). En sådan slutsats stödjs av Tondeur et. al (2009), som i sin studie 

samlar in data via enkät. Enkäten distribuerades till femhundratjugosju 

grundskolelärare i Belgien. I studien arbetar forskarna utefter premissen 

att det finns två karaktäristiska delar av skolan – skolans struktur och 

kultur. Båda delarna påverkar framgången av implementation och 

integration av digitala teknologier i undervisningen. Forskarna visar att 

skolledares roll i skapandet av en skolkultur som är öppen för möjligheter 

av digitala teknologier är viktig. Vidare att skolledares förmåga att skapa 
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en delad vision av användningen av teknologierna för skolan i synnerhet är 

viktig, för en lyckad implementation och integration (s. 11). 

 

Skolledares användning av digitala teknologier 
Forskning pekar på att hur, i vilken utsträckning och till vad en skolledare 

använder digitala teknologier kan påverka vilken betydelse och roll digitala 

teknologier har i skolan. Detta gäller betydelse och roll för modern 

tillämpning av digitala teknologier som bedöms kunna bidra till skolans 

mål, samt vilken roll teknologierna ges i dessa mål - om teknologierna är 

viktigt för skolans pedagogiska utveckling eller inte (Stuart et. al, 2009; 

McGarr & Kearney, 2009; Tondeur et. al, 2009). Forskning pekar vidare 

på att skolledares intresse av och kunskap om digitala teknologier kan 

påverka användningen av teknologier i skolor (Stuart et. al, 2009). Dock 

finns det väldigt lite forskning om vilka digitala teknologier skolledare 

använder, och till vad de används. 

 

I en enkätundersökning av tvåhundrasjutton skolledare i Australien 

undersöker Schiller (2003) vilken uppfattning skolledare har om sin 

kompetens med digitala teknologier, och användning av digitala 

teknologier. De kompetenser som behandlas är bland annat ”word 

processing, databases and spreadsheet applications, knowledge of 

educational and management software, and use of the Internet” (s. 4). 

Forskaren finner bland annat att skolledare arbetar mycket med datorer i 

sitt jobb som skolledare; att kunskap om digitala teknologiers roll i deras 

arbete, och att kunna använda denna kunskap, är viktig. Vidare att 

variationen i skolledarnas användning av digitala teknologier, och 

uppfattning om sin egen kompetens, är stor. Slutligen att många av 

skolledarna förstår att deras roll i användningen av digitala teknologier i 

skolor är stor. 
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Möjlig påverkan för skolledares användning av digitala 
teknologier på skolor 
I en pilotstudie omfattande två skolledare som genomförs av Otto och 

Albion (2002) behandlas skolledares förtroende för undervisning med 

digitala teknologier. Den ene skolledaren intervjuas och den andre svarar 

på enkät. Forskarna pekar på att skolledare har få tillfällen att undersöka 

sin tro på digitala teknologier i undervisning. Vidare att 

If principals have a limited understanding of teaching with ICTs, then their 
vision for the integration of ICTs may be restricted to an instrumentalist 
view whereby ICTs are used as a tool with few pedagogical differences from 
print-based learning (s. 6). 

 

Hayes (2005) kommer i sin studie om användningen av digitala 

teknologier i australiensiska skolor fram till resultat i linje med Otto och 

Albion. I studien besökte Hayes och hennes medarbetare fem till åtta 

klassrum på sex skolor. Där gjorde de observationer och intervjuade 

läraren för den aktuella lektionen de observerade. Slutsatsen forskaren gör 

är att både lärare och elever kan uppleva missnöje i användningen av 

digitala teknologier, om dessa endast används som en ersättning för 

traditionella läromedel och inte på ett nyskapande sätt. Vidare att digitala 

teknologier inte nämnvärt ändrat det sätt lärarna undervisade. 

 

Sammanfattning 
Forskning som utförts på skolledare i relation till användningen av digitala 

teknologier i skolan tycks göra gällande att för att elever både ska få 

tillgång till bra lärverktyg och en för skolan relevant och nyskapande 

användning av dessa (genom lärare och skolkultur) krävs det av skolledare 

bland annat personligt intresse för digitala teknologier, egen användning 

av teknologierna, förmåga att skapa delade visioner om användning av 

teknologierna i skolan samt en förståelse för att synen på lärande och hur 

elever lär kan vara i förändring. Huruvida implementeringen av datorer 

och andra digitala teknologier faktiskt får önskade effekter på skolnivå – 

att elever lättare/bättre uppnår utbildningsmål - råder det dock delade 
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meningar om, se till exempel Säljö (2010). 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

I ljuset av tidigare forskning förefaller digitala teknologier spela en central 

roll för hur elever lär sig, både i formella och informella sammanhang. 

Vidare att skolledares egen förståelse för, och användning av digitala 

teknologier är av central betydelse för hur användningen av digitala 

teknologier av lärare och elever kommer att ta sig uttryck. Slutligen att 

skolledares arbete med att befästa skolans mål och visioner för 

användningen av digitala teknologier, i skolan, också är betydelsefullt. 

 

Med detta som bakgrund är syftet med denna uppsats att undersöka, 

beskriva och förstå hur skolledare i sitt dagliga arbete använder sig av 

digitala teknologier, samt hur skolledare arbetar med användningen av 

digitala teknologier i sitt uppdrag som ledare i en skola. 

 

För att besvara syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 Vilka digitala teknologier använder skolledare, och till vad; både i 

arbetet med ledningsgrupp och i det dagliga arbetet, samt som chef 

och ledare för lärare och skola? 

 Vilken roll ger skolledare digitala teknologier i skolors mål och 

visioner? 

 Kan man se samband mellan de två ovan givna frågeställningarna, i 

så fall vilka? 
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METOD 

 

Metodval 
För att samla in data genomfördes intervjuer med fem skolledare inom 

Umeå kommun. De fem skolledarna arbetade på tre olika gymnasieskolor. 

Föreliggande uppsats är en del av ett forskningsprojekt, som genomförs 

vid den pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. Projektet heter 

Skolledare i digitala omgivelser – en kvalitativ studie om skolledares 

förståelse av digitala teknologier och dess roll i den nya gymnasieskolan. 

Med tanke på det djup som eftersträvades i informationen från 

skolledarna, bedömdes intervjun som den mest lämpade 

datainsamlingsmetoden. Varken enkät eller observation bedömdes som 

metod på samma vis som intervju kunna fånga till exempel olika nyanser 

av hur specifika teknologier används och på vilka olika vis. Vidare 

bedömdes intervju som metod på ett djupare plan till exempel kunna 

fånga och återge tankar, uppfattningar och upplevelser kring skolledarnas 

användning av digitala teknologier. Intervjun förstås avslutningsvis bättre 

kunna inbringa data i relation till skolledarnas visioner av hur digitala 

teknologier i skolan ska användas i framtiden (jmf. Kvale, 1997). 

 

För att nå skolledarnas tankar, uppfattningar och upplevelser användes 

halvstrukturerade intervjuer (Dalen, 2007). Med halvstrukturerade 

intervjuer arbetar man utefter tematiska intervjufrågor; frågorna är 

riktade mot ett visst tema och har en bestämd riktning, men variation kan 

förekomma inom temat vid intervjutillfället. Detta beroende på till 

exempel om ny information framkommer (ibid.). 

 

Urval av informanter 
Urvalet av fem skolledare från tre skolor ansågs kunna bidra med 

förståelse av hur skolledare inom Umeå kommun arbetar med digitala 



  S K O L L E D A R E  O C H  D I G I T A L A  T E K N O L O G I E R  

16 

 

teknologier. De skolledare som rekryterades ansvarar bland annat för olika 

gymnasieprogram, exempelvis naturbruk, naturvetenskaplig och estetisk 

inriktning, vilket skapar en mångfald ur programsynpunkt. Användningen 

av digitala teknologier av lärare och elever i skolan kan till exempel kräva 

olika datorprogram beroende av ämne; en kemilektion använder andra 

datorprogram än en lektion i musikproduktion. I och med detta ansågs det 

att en bredd i de aktuella skolornas användning fångades upp varvid en 

tillräckligt varierad användning framträdde. Ett urval av skolledare med 

ansvar för till exempel samma typ av program, eller skolledare från en och 

samma skola, kunde ansetts påverka datas pålitlighet negativt (Dalen, 

2007, s. 56). 

 

Intervjugenomförande 
De teman som skapades för att strukturera intervjuerna kring, och som 

tänktes kunna svara mot uppsatsens syfte, är A) vilka digitala teknologier 

använder skolledarna i sitt dagliga arbete och till ledarskap, och vad 

används dessa till, B) Vad har digitala teknologier för roll i skolans mål 

och vilka visioner om användningen av digitala teknologier i skolan ger 

skolledarna uttryck för, och C) vilka digitala teknologier används av 

lärare och elever och till vad inom skolan? Tema A och B skulle direkt 

svara mot de två första frågeställningarna i syftet, medan tema C gav en 

bakgrund för användningen av teknologierna i skolan, där eventuella 

kontraster mellan skolledarnas egen användning av digitala teknologier 

och mål för skolans användning av teknologierna skulle kunna framträda 

och ge stöd för en diskussion kring den sista frågeställningen. Vidare 

ansågs den intervjuguide som användes (bilaga 1) svara mot uppsatsens 

syfte i den mån att de frågor som utformats genererade data som var 

relevant för syftets frågeställningar. Frågorna ansågs alltså bidra till att 

hos skolledarna skapa insikter i och förståelse för uppsatsens 

frågeställningar, för att de på ett informerat sätt skulle kunna bidra med 

sina tankar och uppfattningar angående frågeställningarna. Intervjuguiden 

skapades för forskningsprojektet som uppsatsen ingår i. 
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Förfarandet vid intervjuprocessen började med kontakt via telefon till de 

enskilda skolledarna. I denna första kontakt presenterades uppsatsens 

syfte. Skolledarna informerades om tidsåtgång vid intervjutillfället och en 

tid för genomförandet av intervjun bokades med de fem skolledarna. Vid 

intervjutillfället, som i alla fall skedde i den aktuella skolledarens kontor 

under arbetstid, presenterades mer ingående uppsatsens syfte och 

förhållande till det forskningsprojekt som uppsatsen är en del av. Vidare 

hade de individuella skolledarna möjlighet att avbryta sina intervjuer när 

de ville. Skolledarna delgavs dessutom information om den 

konfidentialitet som råder för uppsatsen: data som ingår i uppsatsen ska 

inte kunna spåras till enskilda skolledare. Detta säkerställs genom att 

skolor inte nämns vid namn och att skolledarna är anonyma i all data som 

publiceras i uppsatsen. Data som samlades in genom intervju med 

skolledarna kommer endast användas för forskningsändamål, dels i denna 

uppsats, dels i forskningsprojektet som uppsatsen är en del av. I och med 

detta anses krav på informerat samtycke och konfidentialitet uppfyllas 

enligt Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, 

samt de forskningsetiska principer Vetenskapsrådet (2009) formulerar i 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

 

En diktafon användes för att spela in alla intervjuer. Varje intervju pågick 

mellan 35 minuter och 60 minuter. Inspelningarna transkriberades så 

ordagrant som möjligt med mål att ge en god representation av innehållet 

av intervjuerna. Pauser och avbrott registrerades. Dock noterades inte 

längd på pauser eller tonlägen, då detta inte ansågs vara av värde för 

varken uppsatsens analysarbete eller syfte (Kvale, 1997). Anteckningar 

fördes över hur den aktuella skolledaren agerade eller sådant som kunde 

tänkas inverka på dennes svar, både under intervjutillfället och efter. 

Exempel här är om skolledaren verkade stressad eller om något avbröt 

intervjun. Detta för att till viss mån förstå data som genererades i (en del 

av) sin kontext (ibid.). 
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Resultat- och analysarbete 
Data som samlades in genom intervjuer analyserades med innehållsanalys 

(Watt Boolsen, 2007). För arbete med innehållsanalys gäller att kategorier 

och koder som svarar mot uppsatsens syfte arbetas fram, för att därefter 

koda data efter kategorierna. Genom denna process ordnas data, och 

relevant information för uppsatsens syfte träder fram (ibid.).  

 

Vid kodningen av data skapades och användes följande fem koder: 

Kod #1: vilka digitala teknologier används av skolledarna i deras dagliga 

arbete och till ledarskap 

Kod #2: vilka uppgifter blir lösta med hjälp av, samt till vad använder, 

skolledarna teknologierna 

Kod #3: vad har digitala teknologier för roll och betydelse i skolans mål 

Kod #4: vilka visioner finns för digitala teknologier i skolan 

Kod #5: vilka digitala teknologier används av lärare och elever och till 

vad i skolan 

 

Koderna skapades för att försöka säkerställa att relevant information för 

uppsatsens frågeställningar skulle kunna belysas i intervjudata som 

genererades. Detta innebar att koderna skapades i direkt anslutning till de 

tre teman som redovisats ovan, där koderna skulle kunna användas till att 

skapa en nyanserad bild för dessa teman. I praktiken innebar detta att kod 

1-2 skulle svara mot tema A, kod 3-4 mot tema B, och kod 5 mot tema C. 

 

Resultatredovisningen strukturerades efter samma teman som användes 

för att strukturera uppsatsens intervjufrågor och koder, och som i första 

ledet utarbetades för att svara mot uppsatsens syfte.  Tema A och B 

användes vidare för att strukturera diskussion/analys. I diskussion/analys 

användes tema C genomgående för att skapa kontraster mellan skolans 

användning och skolledarnas användning av digitala teknologier, dock 

användes inte temat i strukturen av diskussion/analys. 
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Reliabilitet och Validitet 
Det perspektiv på reliabilitet och validitet som anlades för uppsatsens 

arbete ska förstås som kvalitativt (Kvale, 1997). Detta innebär att den 

grundsyn på kunskap, sanning och verklighet som antogs i uppsatsens 

skapande är att 1) verklighet och sanning kan vara förlagd i ett subjekts 

uppfattning och de uttryck subjektet ger för vad verklighet och sanning är, 

samt 2) kunskap kan vara till exempel det som formellt förmedlas i skolan, 

men samtidigt sådant som informellt förmedlas i kulturer. Det kan i 

princip finnas lika många verkligheter och sanningar som det finns 

subjekt. Dock görs det gällande att till exempel normer, kulturer och 

socialt samspel inverkar på subjekts uppfattning av vad verklighet och 

sanning är. Med andra ord: det finns verkligheter och sanningar som delas 

av en majoritet individer i olika samhällen och som också formar 

individernas uppfattning av vad verklighet och sanning är. För uppsatsen 

innebar det att de uppfattningar om verklighet och sanning som ges 

uttryck för i kvalitativa intervjuer, kan ha verkliga, praktiska konsekvenser 

genom subjektens handlingar. 

 
Vad gäller om insamling och analys av data gjordes på ett rättvisande sätt, 

togs fyra aspekter i aktning; forskare, informant och intervjusituation, 

samt analysmetod (jmf. Dalen, 2007). Den första aspekten gäller i vilken 

relation forskaren står till det för uppsatsen aktuella området. I denna 

uppsats fall skulle insamling och tolkning av intervjudata möjligen kunna 

snedvridas om det till exempel skulle skett av en skolledare, lärare eller 

elev i någon av Umeå kommuns gymnasieskolor. I denna uppsats ansågs 

inte forskarrollen ha snedvridit insamling eller tolkning av intervjudata. 

Den andra aspekten gäller i vilken mån informanten haft möjlighet att 

framföra uppfattningar på ett informerat och ohindrat sätt. I denna 

uppsats har informanterna haft möjlighet att försäkra sig om att de 

uppfattat frågor på rätt sätt och att begära att frågor utvecklas om 

oklarheter uppstått. Den tredje aspekten gäller situationen för 

intervjutillfället. I denna aspekt anses det att intervjusituationerna kan ha 

påverkat informanternas möjlighet att framföra sina uppfattningar. I alla 



  S K O L L E D A R E  O C H  D I G I T A L A  T E K N O L O G I E R  

20 

 

intervjusituationer genomfördes intervjun under arbetstid på 

informantens kontor. De anteckningar som fördes vid och efter 

intervjutillfället talar i tre av de fem fallen för att informanten kunde varit 

pressad på tid. De hade andra möten direkt efter intervjun, vilket innebar 

att det fanns ett klockslag då informanten var tvungen att lämna 

intervjusituationen för att inte komma för sent till följande möte. 

Samtidigt som informanterna kan ha känt en viss tidspress, ansågs det inte 

negativt att intervjuerna genomfördes i informanternas arbetsmiljö. I den 

fjärde och sista aspekten betraktas innehållsanalysen som gjordes, med de 

kategorier och koder som skapades för analysarbetet, samt för redovisning 

av resultat, på ett logiskt sätt svara mot uppsatsens syfte och 

frågeställningar. 

 
Vad gäller om uppsatsens resultat är relevant i förhållande till uppsatsens 

syfte, samt om diskussion/analys på ett rättvisande sätt belyser uppsatsens 

problemställning, togs följande aspekter i aktning: resultatredovisning och 

diskussion/analys. Resultatredovisningen ämnade skapa en så fyllig 

beskrivning som möjligt av skolledares användning av digitala teknologier 

i sitt arbete, teknologiernas roll i mål och visioner för skolan, samt 

användningen av teknologierna av lärare och elever. I de kategorier som 

redovisas för varje tema i resultatet, görs försök att lyfta fram en så 

varierad och fyllig bild som möjligt. Detta dels för att undvika att en viss 

syn lyfts fram, dels för att försöka skapa en representation av ett kvalitativt 

perspektivs verklighetsuppfattning. Verkligheten skolledarna ger uttryck 

för är knutet till deras subjektiva uppfattning, en uppfattning som många 

gånger föreföll variera.  

 
I diskussion/analys eftersträvades det att informanternas uppfattningar 

och synsätt skulle förstås dels i deras kontext och praxis som skolledare, 

dels i en kontext av internationell forskning inom området. Genom dessa 

kontexter skulle en relevant och praxisanknuten tolkning växa fram. 

Denna tolkning skulle vidare kunna skapa insikter i hur skolledare 

fortsättningsvis kan arbeta med digitala teknologier i skolor (jmf. 
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pragmatisk validitet, Kvale, 1997). 
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RESULTAT 

 
Här följer resultatredovisningen, uppbyggd utefter de teman som 

redovisats ovan. Koderna är representerande i resultatdelens tre teman 

enligt följande: kod 1-2 i tema A, om skolledarnas användning; kod 3-4 i 

det tema B, om skolledarnas mål och visioner; och kod 5 i tema C, om 

användningen för lärare och elever. De citat som användes till 

resultatredovisning kan vara editerade på så sätt att till exempel vissa 

upprepningar och pauser inte skrivs ut. Skälen till detta är tre; först för 

läsvänligheten, sen för att de inte ansetts värdefulla för innebörden i 

citaten, resultatredovisning eller analys. Det tredje och sista skälet är att 

innebörden i citaten ska framträda på ett sätt som skolledarna själva skulle 

tänkas vilja, då meningar från ett samtal, överförda från tal till skrift, kan 

se osammanhängande eller oklara ut (jmf. Kvale, 1997). 

 

Tema A. Vilka digitala teknologier använder skolledarna i 
sitt dagliga arbete och till ledarskap, och vad används dessa 
till 

Teknologier 

Omfattningen av skolledarnas användning av just datorer i sitt arbete är 

hög. I själva verket är det endast en av skolledarna som säger sig använda 

även andra teknologier som till exempel läs/surfplatta eller mobiltelefon. 

SL33 säger ”om vi nu ska prata om allting som sker vid datorn, för det gör 

ju allt mitt arbete” (intervju 3, s. 1), vilket kan sägas representera alla 

skolledarna. Datorn är som arbetsverktyg av central betydelse för 

skolledarna. I tabell 1 visas de datorprogram och tjänster som nämndes vid 

namn, samt hur många gånger de nämndes, under intervjuerna och som 

                                                   

3 Skolledarna som intervjuats refereras till som SL1-5, där SL1 är skolledaren från intervju 1, SL2 är 

skolledare från intervju 2 o.s.v. 
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var del av frågor kring skolledarnas och ledningsgruppens dagliga arbete. 

Till dessa verktyg ska tilläggas administrativa tekniska system som 

används för personal-, ekonomi- och elevadministrering, dokumentering 

och rapportering, samt internet, skolledarnas intranät och delade 

dokument där i. 

 
Namn Frekvens 

Acrobat 

Elevblomman 

Excel 

Fronter 

Novaschem 

OneNote 

Outlook 

Photoshop 

PowerPoint 

Prezi 

Procapita 

SharePoint 

Sightvision 

Word 

2 

1 

5 

12 

1 

3 

13 

2 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

Tabell 1. Program och tjänster som används av skolledarna i det dagliga arbetet. Tabellen ska 

förstås som en representation av vilka digitala teknologier skolledarna använder och inte som en 

representation över frekvensen av användningen.  

 

De uppgifter som blir utförda, det datorn används till av skolledarna, är 

kommunikation, information och administration. Nedan görs en 

redovisning av användningen för de tre kategorierna, samt de uttryck 

skolledarna ger för digitala teknologiers roll i relation till ledarskap och 

beslut.

Kommunikation 

Till denna kategori räknas dialoger mellan två eller fler parter. I 

skolledarnas kommunikation genom digitala teknologier används främst 

e-mail. Detta gäller skolledarna emellan och dessutom mellan skolledarna 

och lärarna. Däremot förekommer det enligt informanterna ingen 
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kommunikation genom digitala teknologier mellan skolledare och elever. 

Det finns dock en SMS-tjänst som kan användas av skolledarna för att 

skicka meddelanden till individuella elever. Betydelsen i den 

kommunikation som sker genom teknologierna uppfattas olika av 

skolledarna. Exempel här är att man kommunicerar om vardagsbeslut 

(SL5), till att kommunikationen kan innebära kvalitetssäkring (SL4) och 

förtjänster i snabbhet, smidighet och enkelhet (SL5), till att vara ’det 

gängse kommunikationssättet’ (SL3). Samtidigt framställs inte begreppet 

kommunikation genom e-mail som något entydigt. Exempel här är att i 

samtal om ledningsgruppens kommunikation genom e-mail säger SL4 

först ”antingen är det så här att vi inte har möjlighet att träffas. Då får vi ju 

kommunicera [med mejl]” och senare ”Man kan säga att småsaker som 

handlar bara om informera, mest informera. Som inte behöver samordnas 

och föra en kommunikation kring. Det löser vi per mejl” (intervju 4, s. 6). 

Vidare menar SL2 att ”en stor del av ledningens arbete är ju också att 

kommunicera ut till medarbetarna och det görs ju med hjälp av mejl och 

intranätet” (intervju 2, s. 4), där ”kommunicera ut” snarare liknar att 

informera. Skolledarna kan alltså uppfattas ge uttryck för att 

kommunikation sker genom e-mail, medan det samtidigt kan uppfattas 

som att det snarare handlar om att informera.  

 

De problem som framkommer i kommunikation genom digitala 

teknologier är främst att det skickas för många e-mail. SL5 säger  

Mejl är ju alltså, det är klar att det är mycket kommunikation genom e-post. 
För mycket har vi sagt, i ledningen. Det är hundratalet mejl som väntar varje 
morgon. Det är för mycket. (intervju 5, s. 3)  

 

och SL3 menar ”Men det är en enorm arbetsbelastning att få en massa 

mejl. Det är en enorm massa mejl.” (intervju 3, s. 7). Skolledarna ger även 

uttryck för att man inte kan vara säker på att det man vill kommunicera 

mottags på det sätt som menas, och att det på så vis kan vara 

problematiskt att kommunicera genom teknologierna. 
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Information 

I denna kategori inbegrips både att söka information och att delge 

information. Den information som skolledarna söker kan vara till exempel 

beslutstöd från kommunens intranät, eller information från Skolverket. 

För att informera, skolledarna emellan och för ledningsgrupper, används 

e-mail och Fronter. Fronter, en lärplattform gemensam för skolledare, 

lärare och elever på de undersökta skolorna, är vidare det som främst 

används av skolledarna för att informera lärare och elever. SL1 menar  

vi har ett system som heter Fronter och där lägger vi också in sånt som är 
allmänt. Alltså man kan ta ett exempel, vi har gått in i en ny gymnasiereform 
– GY11 – allt som rör det. Du kan hitta allt. Jag har gjort massor med rum 
och lite ämnesplaner och du kan hitta kursplaner, du kan hitta allt på 
Fronter. (intervju 1, s. 2). 

 

SL3 säger om ledningsgruppens arbete genom Fronter  

... där lägger vi in dagordningen och ska jag vara ärlig använder jag det 
väldigt lite ... jag vill inte påstå att vi använder Fronter särskilt mycket utan 
vi skickar dokument till varann per mejl. Det är vårt sätt att sköta det vi 
håller på med, helt enkelt. (intervju 3, s. 1). 

 

Det sätt som skolledarna söker information och informerar på beskrivs 

inte som problematiskt. 

 

Administration 

Till administrationen används olika system och databaser för 

elevhantering, personalhantering och ekonomi. Till detta kan läggas 

organisering av information relevant för skolan, samt arkivering av 

dokumentation och annan data, till exempel för skolan relevant statistik. 

Under intervjuerna benämner skolledarna de administrativa sysslorna 

med hjälp av digitala teknologier i termer som ekonomi och 

personalhantering (SL1), administrativa system (SL2), ekonomi och 

organisering (SL3), att strukturera och dokumentera (SL4) och att skriva 

dokument och vara inne i datorsystem (SL5).  

 

Problem i användning av teknologier för administration handlar enligt 
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skolledarna om användarvänlighet. SL3 talar om ett system för 

elevärenden, kallat Elevblomman, på följande vis  

Sen ska jag känna till elevens personnummer och skriva in det. Och känner 
jag inte till det så finns det ett verktyg som är enormt komplicerat för att 
hitta det ... då hittar vi det enklare i vårt frånvarohanteringssystem som 
hänger ihop med schemasystemet. Då får man upp ett dokument som är 
ganska fult och otympligt och det ska fyllas i en massa saker som egentligen 
borde vara klart redan. (intervju 3, s. 2-3). 

 

Ledarskap 

Den roll skolledarna ger de digitala teknologierna i sitt ledarskap varierar 

stort, och den roll som framträder starkast är som informationsbärare. SL5 

säger  

om man inte har alla omkring sig så är det ju faktiskt mejl som är viktig 
informationsbärare i ledarskapet. Men det är ju ingenting man använder och 
rättar till medarbetare kring, eller säga känsliga saker. För att mejl det är 
tämligen dåligt ledarskap. (intervju 5, s. 5), 

 

SL2 uttrycker att ”ja alltså jag är ju beroende av digitala teknologier när jag 

ska informera, kommunicera och administrera den här verksamheten.” 

(intervju 2, s. 6) och SL1 menar att  

Jag kan faktiskt se ett värde i vilken roll det spelar. Att det går snabb och att 
du når alla. Du kan också få reda på vilka som tagit del av information och 
allting. Du kan kalla ihop folk snabbt ... Men det kan aldrig ta över dom 
personliga mötena. Inte för mig i alla fall (intervju 1, s. 7). 

  

Bland skolledarna tycks konsensus råda om att det är i till exempel 

arbetsgruppsmöten och klassrum, i möten ansikte mot ansikte, som 

ledarskap först och främst utövas.  

 

Beslut 

Skolledarna uttrycker att de beslut som tas genom kommunikation via 

digitala teknologier är mindre viktiga beslut. Mer precist beslut som inte 

behöver ’föras en dialog kring’. Beslut som tas i ledningsgruppsmöten är 

till exempel större, viktiga strategiska eller ekonomiska beslut. SL2 säger 

”inte mer långsiktiga eller strategiska beslut eller resonemang lämpar sig, 
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tycker jag, för att lösas över nätet”. SL2 fortsätter med att säga  

För mig blir det svårt att fatta viktiga beslut utifrån mejlväxling ... när jag 
sätter mig och tittar igenom min mejl så är jag inte riktigt mentalt förbered 
att fatta viktiga beslut. Det [kommunikation genom mejl] känns inte 
tillräckligt. Det känns som att man vill bolla. Man vill ha hela resonemanget 
och prova lite olika tankegångar (intervju 2, s. 4). 

 

SL5 uttrycker en liknande uppfattning i att 

Inga större beslut. Det är små vardagsbeslut i så fall. Eftersom det är en 
kommun så är vi väldigt beroende av diarieföring om det är större beslut, 
eller facklig samverkan. I så fall vardagsbeslut, var man ska gå och äta med 
en kollega (intervju 5, s. 3). 

 

Samtidigt menar skolledarna att digitala teknologier spelar en stor roll för 

att till exempel söka information till beslutsunderlag.  

 

Tema B. Vad har digitala teknologier för roll i skolans mål 
och vilka visioner om användningen av digitala teknologier 
i skolan ger skolledarna uttryck för 

Visioner och mål för användningen av digitala teknologier i skolan 

Det uttryck skolledarna ger för användningen av teknologierna i skolorna 

kan beskrivas som pragmatiska. De mål och visioner för teknologier i 

skolorna som uttrycks har en tydlig praktisk användning och 

konsekvenserna av användningen ses som positiv. Variationen i de mål 

och visioner som finns vad gäller betydelse för, och användning av, 

teknologier är stor. Exempel på mål och visioner för teknologier är 

användning av e-läromedel; att teknologier kan hjälpa elever i behov av 

stöd; att lärprocesser ska faciliteras; att skolan ska bedriva en tidsenlig 

utbildning; att den digitala kompetensen hos lärare och elever ska stödjas 

och utvecklas. 

 

De uttryck för skolans mål som skolledarna ger är att man ska arbeta för 

att uppfylla läroplanen. Den roll digitala teknologier tilldelas i dessa mål 

tycks variera mellan skolledarna. Ett gemensamt mål för skolledarna kan 

dock sägas vara att teknologierna anses kunna användas för att hjälpa 
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elever i behov av stöd, till exempel som talsyntes. Den variation i betydelse 

som skolledarna menar att digitala teknologier har i skolans mål kan vara i 

form av mål från läroplanen, och lokala mål för användningen av digitala 

teknologier på skolan. Exempel här är SL3 ”[om digitala teknologiers roll i 

skolans mål] om man tittar lite större på det hela, inte särskilt stor roll... 

Så jag tycker inte att det är jätteviktigt, även om många vill påstå det.” 

(intervju 3, SL3) till SL4, som för samma skola uttrycker att ”Vi har ju ett 

särskilt mål att elevernas IT-kompetens ska stärkas.” (intervju 4, s. 7) och 

SL2 säger, också för samma skola, att ”under det här året så har vi haft 

som mål att lärarna ska erbjudas fortbildning [i användningen av digitala 

teknologier] i form av workshops” (intervju 2, s. 6). 

 

Den vision som gemensamt framträder under intervjuerna och i fråga om 

skolledarnas egna visioner för användningen av digitala teknologier i 

skolan, är en ökad användning av e-läromedel. SL2 säger  

jag tycker att det vore roligt om- spännande om e-läromedel kunde bli ett 
alternativ. Jag tror att det finns stora möjligheter där. Med både en ökad 
tillgänglighet, också kanske mer att väva ihop digitala resurser. Alltså man 
har sin bok digitalt men den länkar också ut i den stora digitala världen. Till 
hemsidor och andra lärresurser. (intervju 2, s. 8),  

 

SL4 menar ”Kan inte förstå varför språk överhuvud taget ska ha tryckta 

böcker. Bara digitalt. Det är en vision.” och ”Sen hoppas jag även i SO-

ämnen att historielärarna vågar släppa boken, så att eleverna slipper släpa 

med sig allt jäkelskap.” (intervju 4, s. 8). Vidare uttrycker SL5 att ”det är 

som jag har berättat om tidigare [e-läromedel i läsplattor], om det här med 

läsplattor. Som är min vision. En annan vision har jag inte.” (intervju 5, s. 

7). Samtidigt säger SL1  

Sen hoppas ju jag att det [digitala teknologier] aldrig ersätter en bok. Och det 
beror ju på att jag är en bokmal. Jag tror att bläddra i en bok, det måste man 
också få göra. Så att det ena tar inte ut det andra, utan jag tror det behövs 
både och. (intervju 1, s. 9). 
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Visioner och mål för användningen av digitala teknologier i 

undervisning 

Skolledarna ger uttryck för att att digitala teknologier kan vara ett stöd i 

skolans mål med undervisning och lärande, dock varierar betydelsen av 

teknologierna i detta arbete. SL1 säger  

Men där jobbar vi ganska mycket med att om en elev har svårt att ta till sig 
genom att läsa eller nånting då lägger vi in det som en talsyntes till exempel 
... vi använder deras bärbara datorer väldigt mycket för att lägga in 
läromedel alltså tillgängligheten till dom. Och stöd på olika sätt [till 
undervisningen] (intervju 1, s. 6), 

 

SL2 uttrycker det som att  

jag tror att fokus kommer ligga på e-läromedel. Att jobba vidare för att 
utforska och se vilka kurser, vilka ämnen kommer att kunna gå över på e-
läromedel och vad krävs för att det ska funka på ett bra sätt [i 
undervisningen]. (intervju 2, s. 6), 

 

där SL3 fortsättningsvis menar att  

[angående skolans årliga arbetsplan] Att man ska utveckla arbetet med 
datorer. Men det [teknologierna] är ju i sig inget mål, utan det är som jag 
säger ett medel för att- målet är att eleverna ska utvecklas maximalt. Nå 
maximal kunskap. Ha en trygg miljö. Bli goda samhällsmedborgare. (intervju 
3, s. 8)  

och SL5 avslutningsvis säger att  

Om lärare är väldigt duktiga på att använda den utrustning [digitala 
teknologier] vi har ... är det ju ett enormt fantastiskt verktyg och 
konkurrensfördel, om man pratar konkurrensfördelar. Jag tror att elever kan 
få en enorm nytta av att ha lärare som klarar av det.  

det [digitala teknologier] ska ingå i ett lärande. För att säger man att man 
köpt en läsplatta och så ligger det böcker bredvid, så är det tämligen 
misslyckat. (intervju 5, s. 5).  

 

Trots att skolledarnas uttryck för betydelsen av teknologierna i 

undervisningen tycks variera, framträder en syn där digitala teknologier 

har en självklar plats som lärverktyg, och skolledarna har tydliga mål och 

visioner för användningen av teknologier i undervisningen. Vidare ges det 

under intervjuerna aldrig uttryck för att digitala teknologier inte har en 

plats som lärverktyg i undervisningen. Dessutom uppmuntras lärarna i en 

av skolorna till att utforska de möjligheter skolledarna anser att digitala 

teknologier har för undervisningen. SL2 säger  
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vi [ledningsgruppen] diskuterar mycket vilka vägar vi ska ta och hur vi ska 
jobba ... just nu har vi en ekonomisk resurs, en pott. Dom lärare eller om det 
finns lärarlag som är sugna på att prova nånting nytt i sin undervisning, med 
e-läromedel eller resurser eller informationssökning, kan få använda 
pengarna till att få åka iväg och få information eller att driva nåt projekt med 
nån klass (intervju 2, s. 9). 

 

I intervjuerna framträder IT-pedagogers roll som central för skolornas 

utveckling av användningen av digitala teknologier i undervisningen. SL1 

säger  

Vi har en IT-pedagog, alltså en lärare som har fått tid i sin tjänst. Min 
upplevelse är att jag hinner inte ha koll [på IT-frågor] och nu får den här 
läraren gå in ... och det har varit oklart vem som är administratör för det ena 
och det andra, så att jag har ju gett han att titta på allt som har med IT att 
göra. Hur ska vi tänka? Ja, vem kommer in vad och hur. Men det är ju inte 
ett prioriterat område för mig. Det är ju inte det. Och det är ju kopplat till 
intresse ... Så att våran IT-pedagog han försöker hålla fanan när det gäller IT 
(intervju 1, s. 3), 

 

 SL2 uttrycker att  

Sen har vi IT-pedagoger på den här skolan fortfarande, som ska finnas som 
stöd för att lärarna ska våga ta dom här stegen [att våga prova e-läromedel] 
... jag försöker i alla fall ha kommunikation med IT-pedagoger och dom får 
vara kanalen för att fånga upp behov och efterfrågan och så får dom 
kommunicera det (intervju 2, s. 2-7 )  

 

och SL4 menar ”vi har, ska vi säga centrala IT-pedagoger, som är ett stöd 

för skolornas utveckling och lärarnas [IT-]utveckling” (intervju 4, s. 3).

Tema C. Vilka digitala teknologier används av lärare och 
elever och till vad inom skolan  
 

Teknologier 

Användningen av fysiska digitala teknologier i skolan, av lärare och elever, 

som skolledarna beskriver är datorer, projektorer och mobiltelefoner. 

Detta med särskild betoning på datorer för lärare och elever, och 

projektorer för lärare. De program och tjänster som skolledarna säger 

används av lärare och elever är Fronter, Word, och sociala medier som 

Facebook, Twitter, YouTube, bloggar, samt internet och wikis. Det 
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används enligt skolledarna även lektionspecifika program som till exempel 

Photoshop. 

 

Användning 

Skolledarna menar att lärarna använder Fronter till att administrera 

kurser. Eleverna använder enligt skolledarna Fronter för att ta del av 

kursinformation och att lämna in skoluppgifter. Vidare uttrycks det att 

elevenkäter distribueras och lämnas in genom Fronter. Viss 

kommunikation mellan lärare och elever kan också förekomma genom 

Fronter och sociala medier, där Facebook är framträdande. I 

undervisningen säger skolledarna att vissa lärare använder sig av sociala 

medier, exempelvis YouTube. Den största användningen av sociala medier, 

främst Facebook, är av elever fast i andra syften än för lärande under 

skoltid, vilket av skolledarna ses som ett problem. SL3 säger  

jag får veta och även se själv att dom [eleverna] är ute på Facebook och allt 
annat och spelar spel istället för att vara närvarande på lektionen. Det är väl 
ett av dom stora problemet. (intervju 3, s. 3). 

 

Användningen av sociala medier i undervisningen och för att 

kommunicera lärare och elever emellan beskrivs också som problematisk. 

SL1 menar att ”vi gjorde test en gång med en blogg. Vi fick avsluta det. Det 

höll på att bli alldeles- alltså eleverna då som blogga. Dom kan inte skilja 

på funktion och person.” (intervju 1, s. 1) och SL3 uttrycker att  

idén med Facebook är ju en kompisgrej. Och lärarna ska inte vara kompisar 
med eleverna. Men det finns lärare som använder Facebook för att det är det 
bästa sättet att nå eleverna. Tydligen. Jag kan inte det där så bra, men jag 
har förstått att det är så (intervju 3, s. 4).  

 

Den största användningen av digitala teknologier i undervisningen som 

skolledarna ger uttryck för är att elever söker information på internet och 

använder ordbehandlingsprogrammet Word. 
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DISKUSSION/ANALYS 

 

Här följer diskussion och analys av resultaten från datainsamlingen. Först 

behandlas skolledares uttryck för egen användning av digitala teknologier, 

enligt tema A. Därefter behandlas skolledares syn på digitala teknologiers 

roll i skolans mål och visioner, enligt tema B. Genomgående i diskussion 

och analys används skolledarnas syn på lärare och elevers användning av 

teknologierna i skolan, tema C. Det senare i ett försök att skapa kontraster 

mellan skolledares användning och deras syn på skolans användning, och 

vidare för mål och visioner för användningen i skolan. Här integreras alltså 

tema C löpande i tema A och B vilket innebär att temat inte 

diskuteras/analyseras som ett eget tema. 

Tema A. Vilka digitala teknologier använder skolledarna i 
sitt dagliga arbete och till ledarskap, och vad används dessa 
till 
I resultatet framkommer att den fysiska digitala teknologin som står som 

central för skolledarnas arbete är datorn, vilket är i linje med vad Schiller 

(2003) konstaterar. Det är endast en av skolledarna som säger sig använda 

även andra fysiska digitala teknologier än datorn i sitt dagliga arbete. 

Detta skulle kunna förstås som att skolledarnas arbete inte lämpar sig för 

andra fysiska teknologier. Snarare tyder detta dock på att den skolledare 

som använder sig av även andra fysiska teknologier själv har ett större 

intresse och högre digital kompetens än de andra skolledarna. Att denna 

skolledare integrerar även andra teknologier i sitt arbete, går i linje med 

Schillers resonemang om att variation i skolledares digitala kompetens 

förekommer. Tänkbart här är dock att även de andra skolledarna i själva 

verket använder sig av andra fysiska digitala teknologier i sitt arbete, till 

exempel kalender i mobiltelefon, men att det inte framkom under 

intervjuerna. En annan slutsats kan vara att de inte ser detta som en del av 

det dagliga arbetet som skolledare. 
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Skolledarna arbetar med många olika administrativa tekniska system för 

att hantera elever, personal, ekonomi med mera på skolan, samt program 

för sammanställningar och dokumentation. Vidare kommunicerar 

skolledarna med e-mail och söker information på internet och i 

kommunens intranät, och informerar genom Fronter och e-mail. En sådan 

form av användning av teknologier kan förstås som funktionalistisk, det 

vill säga att funktionen av teknologierna bestämmer användningen. Den 

syn på funktionen av teknologierna som skolledarna ger uttryck för i 

intervjuerna kan dessutom förstås som färgad av sin egen användning av 

teknologierna. Detta skulle, i likhet med vad Stuart et. al (2009) gör 

gällande, kunna innebära att skolledarnas egen användning av teknologier 

i sitt arbete formar deras syn på användningen av teknologierna i skolan. 

Skolledarna ser tydliga funktioner för till exempel Fronter, Word och 

informationssökning på internet, som de själva använder, och dessa 

framhålls av skolledarna som det lärare och elever använder ofta i 

undervisning. 

 

En möjlig risk med ett funktionalistiskt synsätt på digitala teknologier i 

undervisningen är att de positiva möjligheter som nya teknologier kan ha 

går förlorad. Att synen begränsar användningen, och den användning av 

teknologier som kommer därav blir som ett digitalt anteckningsblock och 

en e-bok, där man förvisso kan sudda utan sudd och bläddra utan blad. 

Otto och Albion (2002) uttrycker ovan resonemang på ett likartat sätt, 

med att om skolledare har en begränsad förståelse för digitala teknologier i 

undervisningen, finns risk för att teknologierna bara används istället för 

boken och tavlan, utan att undervisningen i sig förändras. Men även om 

undervisningen inte nämnvärt förändras i och med digitala teknologier i 

skolan, kanske införandet av dessa i undervisningen ändå kan ses som 

positivt. Till exempel om teknologierna betyder att en del av eleverna gör 

bättre ifrån sig, eller får bättre stöd i lärandet. Som SL2 uttrycker det ”det 

höjer motivationen hos många elever” (intervju 2, s. 9).  

 

Möjligtvis inverkar skolledarnas, som det förefaller, funktionalistiska 
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synsätt även på uppfattningen av de teknologier som skolledarna inte 

använder i sitt arbete. Sociala medier beskrivs av skolledarna ofta i 

problematiska sammanhang och tänkbar användning framträder inte 

tydligt, annat än att lärarna kan kommunicera med elever genom dessa 

samt att YouTube kan användas i undervisningen. Skolledarna tycks till 

och med klart ta avstånd från användning av sociala medier i sitt eget 

arbete. Detta skulle kunna förklara en möjlig klyfta i synen på kunskap och 

lärande mellan den ’traditionella skolan’, och den som skapas genom 

’ungdomsgenerationens’ användning av digitala teknologier i allmänhet, 

och sociala medier i synnerhet (Hauge, 2007; Säljö, 2010; Williams, 

2008). Eftersom skolledarna inte klart förefaller kunna indentifiera 

funktion i sociala medier i undervisning, eftersom de själva inte använder 

sig av sociala medier i sitt arbete, kan en ofunktionell syn på sociala 

medier i skolan skapas. Denna syn på sociala medier delas troligen inte av 

eleverna. Ett problem som då kan föreligga är att uppfattningen hos 

skolledare om digitala teknologier i skolan fortsätter att vara i grunden 

skild från elever. Att skolledare ser sociala medier som något som 

egentligen inte tillhör skolans användning av digitala teknologier, men där 

elever i motsatts betraktar sociala medier som något självklart i all 

användning av digitala teknologier. 

 

Skolledarna verkar samtidigt se digitala teknologier som ett självklart 

lärverktyg för undervisning, men de ses också främst som ett stöd för den 

undervisning som redan existerar i skolan. Det synsätt på lärande och 

kunskap, och digitala teknologiers roll i detta, som Hauge (2007) gör 

gällande, möter en funktionalistiskt orienterad förståelse som kan vara 

svår att överskrida. För även om digitala teknologier skapar skillnader i 

synen på lärande och kunskap, samt skillnader i skapandet av kunskap, 

mellan den ’traditionella skolan’ och ’ungdomsgenerationen’, skulle det 

behövas digitala teknologier som ’fungerar’ i undervisningen. Digitala 

teknologier som kan användas av alla i skolan: skolledare i sitt arbete för 

att kunna se funktionen, och därigenom underlätta för användningen i 

undervisningen av lärare och elever. I dagsläget förefaller det svårt att 
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hitta den typen av digitala teknologier. Ett steg på vägen skulle kunna vara 

att skolledarna själva utforskar sociala mediers möjligheter för 

kommunikation med eleverna, utan att för den skull blanda in privatliv 

och få de oönskade effekter av sociala medier de uttrycker oro för.  

Tema B. Vad har digitala teknologier för roll i skolans mål 
och vilka visioner om användningen av digitala teknologier 
i skolan ger skolledarna uttryck för 
De mål och visioner för digitala teknologier i skolan och i undervisning 

som skolledarna ger uttryck för under intervjuerna, kan även de förstås 

vara funktionalistiska. Ofta finns det en tydlig användning kopplad till 

det/de mål och visioner som skolledarna nämner. Den roll skolledarna ger 

digitala teknologier i skolans mål och visioner är först och främst som ett 

verktyg för lärande. Ett verktyg som kan användas i undervisning, inte 

minst ett stöd som underlättar anpassningen av undervisning till 

individuella behov hos elever. 

 

Det är svårt att urskilja en tydlig gräns mellan skolledarnas mål och 

skolledarnas visioner relativt digitala teknologier i skolan. Under 

intervjuerna framkommer att målen och visionerna för användningen i 

skolan ibland kan vara en och samma sak. E-läromedel är det exempel som 

tydligast framträder. Att ha som mål att lärare ska använda, eller i alla fall 

testa, e-läromedel i undervisningen inom en snar framtid verkar rimligt. 

Att ha som vision att lärare ska använda, eller i alla fall testa, e-läromedel 

inom en snar framtid verkar vara en kortsiktig vision, om ens vision. 

Onekligen är det dock så att skolledarna uttrycker detta som en vision, 

vilket kan leda till olika antaganden. Gör skolledarnas funktionalistiska 

synsätt på digitala teknologier i skolan att långsiktiga visioner är svåra att 

forma? Ser skolledarna inte sig själva som bärare av skolans långsiktiga 

visioner för användningen av digitala teknologier?  

 

Möjligtvis handlar det om en kombination av de båda. Om skolledarnas 

egen användning av digitala teknologier i sitt arbete är begränsat till 
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användning kopplad till funktion, hur ska då skolledarna komma i kontakt 

med digitala teknologier som kan ses som innovativa för undervisning, då 

teknologierna inte har någon plats i skolledarnas eget arbete? Detta kan bli 

fallet genom till exempel det egna intresset för digitala teknologier, samt 

hög digital kompetens hos skolledarna, vilket i sin tur kan leda till att 

skolledarna fångar upp möjligheter i olika teknologier (jmf. Stuart et. al, 

2009). Eller genom att till exempel lärare visar skolledarna dessa 

teknologier.  

 

En slutsats som McGarr och Kearney (2009) gör är att skolledare spelar en 

central roll för att skapa en delad vision av skolors användning av digitala 

teknologier. Vad som då riskerar att gå förlorat i en tillsynes relativt 

begränsad visionär syn hos skolledarna, är den centrala roll en delad 

vision av digitala teknologier i skolan har för användningen av digitala 

teknologier i skolan (ibid.). Vidare förefaller inte skolledarna bära sina 

skolors långsiktiga visioner. Något som skulle kunna tala emot detta är att 

skolledarna ger uttryck för att de stödjer och uppmuntrar lärare till 

användning av digitala teknologier i undervisning och till att prova nya 

teknologier.  

 

I de undersökta skolorna verkar skolledarna ha skapat både strukturer och 

en kultur som är öppen för nya digitala teknologier. Dels genom att 

uppmuntra lärare att prova till exempel e-läromedel och bistå med 

ekonomiska medel för detta, samt att vara positivt inställda till att lärare 

använder och testar nya digitala teknologier. Vidare genom att anställa IT-

pedagoger. Från skolledarnas uttalanden kan IT-pedagogers roll tolkas 

som bland annat bärare av skolors visioner för användningen av digitala 

teknologier i skolorna; som ett medium för skolledare att ’fånga upp behov 

och efterfrågan’ som annars inte skulle fångas upp; som ett stöd för att 

lärare ska våga prova till exempel e-läromedel; och som ett stöd för 

skolornas ’IT-pedagogiska utveckling’. Skolledarnas arbete med att skapa 

strukturer som stödjer och en kultur som är öppen för möjligheterna av 

digitala teknologier, kan kännas igen från Tondeur et. al (2009) studie. 
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Dock förefaller det, i motsats till den vikt Tondeur et. al lägger på 

skolledarna, vara IT-pedagogerna, snarare än skolledarna, som är de 

personer som skolledarna uttrycker bär skolans visioner för användningen 

av digitala teknologier. Vidare att det är IT-pedagogerna som aktivt 

arbetar med lärarna i användningen av digitala teknologier i undervisning. 

IT-pedagogernas roll förefaller vara av central betydelse även i Umeå 

kommuns vision och strategisk plan för IT i skolan (Umeå kommun, 

2010), vilket förefaller kunna inverka på den roll skolledarna förelägger 

IT-pedagoger. 

 

Vidare kan ifrågasättas den variation i skolledarnas syn på kommunikation 

och beslut genom digitala teknologier som förekommer. Vill skolledarna 

föra fram budskapet att teknologierna är betydelsefulla i skolans 

pedagogiska utveckling, hur kan då skolledarnas syn på kommunikation 

och beslut genom digitala teknologier tänkas inverka på detta budskap? 

Kan en syn där teknologierna främst används till att informera snarare än 

kommunicera, där kommunikation genom digitala teknologier ses som 

oförmögen att på ett fullvärdigt sätt förmedla resonemang och dialog, 

sägas gå i linje med teknologiernas pedagogiska betydelse? Vidare, kan en 

syn där beslut genom digitala teknologier främst är lämpad till mindre 

beslut som inte behöver föras en dialog kring, även den sägas gå i linje med 

teknologiernas pedagogiska betydelse? Detta förefaller motsägelsefullt, 

och den fråga som väcks är hur skolledarnas egen förståelse för digitala 

teknologiers begränsningar påverkar skolans kultur för användningen av 

digitala teknologier. En tolkning skulle kunna vara att skolledarnas 

funktionalistiska synsätt även här lyser igenom vad gäller digitala 

teknologiers roll i kommunikation och beslut. Det verkar inte existera 

funktioner för att ta stora och viktiga beslut direkt genom teknologierna. 

Kommunikation i till exempel ledarskap ses som förbehållet personliga 

möten, vilket skulle innebära att digitala teknologier inte har detta 

användningsområde och därför inte heller har den funktionen. 
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Avslutande resonemang 
Genomgående i diskussion/analys har det pekats på att skolledarnas 

synsätt och användning av digitala teknologier i rollen som skolledare, kan 

uppfattas som funktionalistiskt, och att detta kan medföra vissa risker. Att 

skolledarna förefaller ge uttryck för ett funktionalistiskt synsätt ska dock 

inte betraktas som negativt. I skolledarnas arbete ingår, förutom att 

administrera skolan, att göra informerade och rationella beslut. Beslut 

som i bästa fall ska få effekter som till exempel att förbättra och/eller 

effektivisera verksamheten i skolan. Medan skolledarna verkar vara av den 

uppfattningen att digitala teknologier i skola och undervisning har stora 

möjligheter för till exempel förbättring och effektivisering, framträder 

möjliga svårigheter i arbetet att implementera lämpliga digitala 

teknologier för att uppnå detta. Inte minst förefaller en av dessa 

svårigheter vara att tydligt se funktion i användningen, vilket ändå bör 

vara ett krav för allt formellt lärande, för att inte säga informellt lärande 

samt användning av digitala teknologier överhuvud taget.  

 

Det förefaller centralt att skolledarna intar en roll där de aktivt arbetar för 

att förändra synen på vilka vis digitala teknologier kan bidra till lärande 

och kunskapsutveckling i skolan såväl som i informella sammanhang. 

Vidare att de även intar en roll där de aktivt arbetar för att utveckla skolors 

’IT-pedagogik’; finna nya användningsområden och innovativ digital 

teknik; och att leda skolors mål och visioner med mera. En sådan 

utveckling verkar dock inte kunna ske utan att vissa hinder överbryggas. 

Speciellt att skolledarnas arbetsdag redan är fylld med en rad olika och 

komplexa uppgifter som måste hanteras, inte sällan ”här och nu”. En 

annan aspekt att betänka är att det inte heller finns en entydig förståelse 

vad gäller att digitala teknologier i undervisning alltid medför förbättring i 

lärandet, vilket är något som till exempel Säljö (2010) också påpekar. 

Samtidigt kan det ses som problematiskt att lägga ett alltför stort ansvar 

hos IT-pedagoger vad gäller att sprida skolors visioner för användningen 

av digitala teknologier. Detta för att IT-pedagoger mest troligt varken har 

samma möjligheter eller inflytande som skolledare att skapa förändring i 
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skolors strukturer och kulturer. 

 

Något som framträder som potentiellt fruktbart, utifrån ett 

funktionalistiskt synsätt på digitala teknologier, för att skapa en 

gemensam syn på användningen av teknologierna i skolans sammanhang, 

är digitala teknologier som kan används av alla i skolan, till exempel 

Fronter. I och med att både skolledare, lärare och elever använder sig av 

samma teknologi, kan skolledarna möjligtvis lättare se funktion för 

teknologin i och med sin egen användning av den. Har Fronter, eller andra 

gemensamma digitala teknologier, nya och innovativa funktioner, finns 

det större möjlighet för skolledare att vidare kunna se nya och innovativa 

teknologiers användning i skola och i undervisning. 

 
Avslutningsvis bör nämnas att det funktionalistiska synsätt som redogörs 

för och används i diskussion/analys, och slutsats, förefaller vara ett 

oanvänt begrepp i det aktuella forskningsområdet. Funktionalism är som 

begrepp inget nytt inom samhällsvetenskaperna, utan har använts bland 

annat inom sociologi och antropologi. Inom sociologin och antropologin 

användes funktionalismen, främst under mitten av nittonhundratalet, som 

ett sätt att förklara människans handling som snarare beroende av 

funktionen för större sociala grupper, än för funktionen för invididen 

(Holmwood, 2005). I uppsatsens kontext bör ett funktionalistiskt synsätt 

förstås som ett redskap som kan användas för att förstå möjliga processer i 

formandet av synsätt på digitala teknologier, beroende av användning. 

Detta snarare än en förklaring för mänskligt handlande i allmänhet, en 

ism, eller ett orsak-verkan-samband. 

 

Metodkritiska reflektioner 
Som antyds i uppsatsens metod-del anses det att intervjusituationen kan 

ha påverkat i vilken mån skolledarna haft tid att uttrycka sina 

uppfattningar. Till detta ska dock läggas det faktum att skolledarna själv 

valt att förlägga intervjutillfället i det egna kontoret och under arbetstid. 
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Att utan vidare kritisera intervjutillfället som en tidspressad situation med 

dåligt kvalitativt värde, förefaller också vara en kritik av informanternas 

förmåga att uttrycka sin uppfattning om den egna arbetssituationen. En 

arbetssituation de trots allt är vana vid och till exempel förväntas kunna ta 

beslut i och inte minst göra sig förstådd i. Dock skulle möjligen 

informanterna kunnat uttrycka sina uppfattningar än mer om mer tid 

givits. Med detta sagt anses det ändå att metod och urval av informanter 

har resulterat i data av högt kvalitativt värde, som skapat en god grund för 

tolkning av skolledarnas uppfattning i relation till uppsatsens syfte. Ett 

tecken på detta anses vara den variation av uppfattningar som skolledarna 

ger uttryck för. 

 
Vad gäller transkribering av uppsatsens intervjuer förefaller det svårt att i 

text återskapa de samtal som fördes. I transkriberingen försvinner till 

exempel betoningar, och kroppsspråk och ansiktsuttryck registreras inte 

heller med en diktafon. För det analysarbete som utfördes, samt i relation 

till uppsatsens syfte, anses det dock att de uppfattningar skolledarna givit 

uttryck för representeras väl i data som genererats, samt att tolkningar av 

dessa uppfattningar kunnat göras på ett sätt som skapat en fyllig 

förståelse. Den analysmetod som användes var samtidigt inte beroende av, 

eller tjänade på, att till exempel betoningar, pauser eller kroppsspråk 

registrerades och redovisades. 

 
De frågor som ställdes under intervjuerna, redovisade i bilaga 1, kan 

uppfattas som ledande. Att till exempel fråga vilka visioner en skolledare 

har, antyder att skolledaren bör ha visioner, vilket kan leda till att 

informanten ger ett svar som kan uppfattas ’tvingat’. Detta är ett vanligt 

argument mot intervju som metod för datainsamling, för att inte säga 

kvalitativ forskning överlag (jmf. Kvale, 1997). Frågorna som ställdes 

under intervjuerna är dock grundade i skolans och skolledarnas praktik. 

Praktiken för skolledarna är till exempel att kommunen har visioner för 

IT-användningen i gymnasieskolan, samt strategiska planer för att 

implementera dessa. Skolledarna måste i sitt arbete förhålla sig till detta, 
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vilket borde betyda att en lokal plan för att realisera visioner utformas. 

Vidare framhålls det vid intervjutillfället att det skolledarna säger inte ska 

kunna spåras tillbaka till dem, vilket kan ses som att ’tvingade svar’ i viss 

mån motverkas, då till exempel okunskap inte skulle innebära negativa 

följder för informanterna. 
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SLUTSATS 

Som antyds i inledningen verkar skolledares roll i relation till 

användningen av digitala teknologier i skolor vara en stor utmaning. Det 

som framkommer i uppsatsen är att skolledares mål och visioner för 

användningen av digitala teknologier i skolor förefaller påverkas av deras 

eget arbete med digitala teknologier. Till detta kan även knytas den 

uppfattning skolledare har om teknologierna i undervisning och hur de 

används av lärare och elever. En förklaring kan vara att skolledarna ger 

uttryck för ett funktionalistiskt synsätt på användningen av digitala 

teknologier i skolan. Ett synsätt som formas genom egen användning och 

tar sig i uttryck i användning och syn på användning. Innebörden skulle 

kunna vara att skolledarna inte upptäcker nya användningsområden för 

digitala teknologier, samt att nya och innovativa teknologier förbises då 

deras användning inte förefaller helt klar. Samtidigt argumenteras det inte 

i uppsatsen för att ett funktionalistiskt synsätt bör ersättas eller ska förstås 

som negativt. 

 
Med bakgrund i det som framkommit i uppsatsarbetet vill jag göra några 

rekommendationer för underlag till reflexiva funderingar. Dessa 

rekommendationer anser jag skulle kunna bidra till att skolledare i Umeå 

kommun kan utveckla arbetssätt som än mer stödjer skolors utveckling i 

användningen av digitala teknologier. Vidare tror jag att skolledare 

överlag, som kan känna igen sig i uppsatsens kontext kan finna ett visst 

stöd i dessa rekommendationer. 

 

 Beakta den betydelse digitala teknologier har för hur dagens elever 

kommunicerar. Att avfärda till exempel sociala medier som ett 

störande moment i undervisning kan hindra att sociala medier 

integreras i undervisningen. Detta med antagandet att skolledarna 

inte anser att ett förbud av sociala medier i undervisning skulle vara 

fruktbart. 

 Om skolledarna anser att kommunikation med elever är 
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betydelsefullt, finns det möjligheter i att kommunicera genom 

sociala medier utan att för den skull ’riskera’ det egna privatlivet, 

som framstår som ett av de principiellt starkaste argumenten till att 

denna typ av kommunikation inte stödjs.  

 Reflektera över var skolans användning av digitala teknologier 

kommer att befinna sig om 10 år, detta relativt till hur förståelsen 

för hur lärande och kunskap kan tänkas förändras. 

 Reflektera över vad utbildning innebär i en ’tidsenlig utbildning’. Är 

till exempel en högskoleförberedande gymnasieutbildning en 

utbildning som mer och mer ska gå över till e-läromedel, då delar av 

dagens högskola fortfarande centrerar sin undervisning kring 

böcker och föreläsningar? 

 Reflektera över den egna rollen som bärare av skolans vision för 

användningen av digitala teknologier. I rollen som ledare kan det 

egna arbetet med att befästa skolans visioner, samt att skapa en 

skolkultur, ses som viktiga. Kan det då antas att en skolledare 

påverkar lärare, angående visioner och skolkultur, mer än vad en 

IT-pedagog kan göra? 

 
För vidare forskning inom området förefaller det vara av betydelse att 

undersöka skolledares uppfattningar om sina visioner för användningen av 

digitala teknologier i skolor, samt uppfattningar om rollen som bärare av 

skolors visioner. Vidare att undersöka IT-pedagogers arbete med, samt 

betydelse för, skolors användning av digitala teknologier i undervisning, 

dessutom skolledare och IT-pedagogers samarbete. Slutligen att 

undersöka skolledares kommunikation med elever, vilken roll denna 

kommunikation har i ledarskapet, samt om kommunikation mellan 

skolledare och elever skulle kunna underlättas genom digitala teknologier. 
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BILAGOR 

BILAGA 1. INTERVJUGUIDE 
1.1 Vilka teknologier använder du/ledningsgruppen i ditt/ert dagliga arbete? 

1.2 Hur ser situationen ut för att använda teknologier i elevernas vardag? 

1.3 Vilken betydelse har elevernas användning för hur du leder skolan? 

 

2.1 Vilka grupper/personer i skolan är målgruppen för användningen av 
teknologierna? 

 

3.1 Vilka uppgifter blir lösta med hjälp av teknologierna? 

3.2 Vilka är de mest karaktäristiska uppgifterna som teknologier används till? 

 

4.1 Hur fördelas arbetsuppgifter inom ledningsgruppen? 

4.2 Vilken typ av uppgifter tas upp på mötena? 

4.3 Vilken typ av uppgifter löser ledningsgruppen på nätet/med hjälp av digitala 
teknologier? 

4.4 Har teknologierna någon betydelse för kvalitén på arbetet som utförs? 
(Påverkar det på något vis resultaten) 

 

5.1 Vilket/vilka är huvudsakliga målet/n för utvecklingen på skolan? 

5.2 Varför just dessa?  

5.3 Har personalen varit del i framtagandet av detta/dessa mål? 

5.4 Vilken roll spelar de digitala teknologierna i detta arbete/dessa processer? 

 

6.1 Vilka är dina viktigaste mötesplatser och arbetsredskap för att utöva ledarskap 
på skolan? 

6.2 Vilken roll spelar teknologierna för det arbete som du utövar som ledare? 

 

7.1 Hur upplever du att de fysiska miljöerna på skolan fungerar vad gäller att ha 
samarbete och kontakt med ledningsgruppen?  

7.2 Det samma vad gäller i förhållande till (och mellan) lärare och elever? 

7.3 Har teknologierna någon betydelse för ditt samarbete med andra 
ledare/arbetsgrupper på skolan? 

 

8.1 Vem/vilka är pådrivare för att använda teknologier på skolan? 

8.2 Vilka teknologier används mest av de olika grupperna på skolan? 

8.3 På vilket/vilka vis fångar du som ledare upp initiativ till att använda nya 
teknologier bland lärare och elever? 

 

9.1 Vilka visioner har du för användning av digitala teknologier på skolan? 


