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Abstrakt 
 
Digitaliseringen förändrar arbetsvillkoren för lärare och ställer högre krav på digital 
kompetens. Forskning pekar på att det finns flertalet utbildningsmetoder som kan användas 
vid implementering av ny teknik exempelvis utbildningstillfällen, workshops och 
föreläsningar. Dessa utbildningsmetoder hanterar dock inte vilka stöd lärare faktiskt får för att 
utveckla sin digitala kompetens samt hur lärare upplever dessa stöd. Studiens syfte har därför 
varit att undersöka vilket stöd lärare får för att utveckla digital kompetens samt hur de 
upplever det stöd. Studien kommer att bidra till litteratur som behandlar stöd för att utveckla 
den digitala kompetens som behövs när teknik ska införas i organisationer. För att samla in 
empiriskt material har semistrukturerade intervjuer används och med hjälp av en datadriven 
tematisk analys har lärares upplevelser urskilts. Studiens slutsats är att lärare får både formellt 
och informellt stöd. Det formella stödet är givande när det upplevs som värdefullt och 
samhörighetsskapande och icke givande när det upplevs som stressande, otydligt, otillräckligt, 
icke utmanande och bortglömt. Det informella stödet är givande när det upplevs som tryggt 
och enkelt och icke givande när det upplevs som ojämnt.  

Nyckelord: Digital kompetens, teknik, lärare, stöd, digitala verktyg 

 
  



Abstract 
 
The digitalization changes the working conditions for teachers and places higher demands on 
digital competence. Research indicates that there are several education methods that can be 
used in the implementation of new technology, such as education opportunities, workshops 
and lectures. These education methods however do not handle what support teachers actually 
get to develop their digital competence and how teachers experience these support. The 
purpose of the study has therefore been to investigate what support teachers receive in order 
to develop digital competence and how they experience the support. The study will contribute 
to literature that deals with support for developing the skills needed when introducing 
technology in organizations. To collect empirical material, semi-structured interviews have 
been used and with the help of a data-driven thematic analysis, teachers' experiences have 
been distinguished. The study's conclusion is that teachers receive both formal and informal 
support. Formal support is rewarding when it is perceived as valuable and solidarity and non-
rewarding when perceived as stressful, unclear, inadequate, non-challenging, and forgotten. 
The informal support is rewarding when it is perceived as safe and simple and non-rewarding 
when perceived as uneven.  

Keywords: Digital competence, technique, teachers, support, digital tools 
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1 Inledning 
 
Digitaliseringen förändrar samhället i grunden (SOU 2015:65). Det blir tydligt i skolan där 
lärares arbete blir alltmer digitaliserat, arbetsvillkoren förändras och lärare förväntas bidra till 
elevers digitala utveckling. En grundläggande förutsättning för att lärare ska implementera 
teknik i arbetet är att de har tillräcklig digital kompetens (Tallvid, 2015). Digital kompetens 
innebär att en person har de färdigheter som krävs för att hantera olika typer av digitala 
verktyg (Krumsvik, 2014). I skolan ska eleverna lära sig hur världen fungerar för att kunna 
vara delaktiga i att förändra den. Det gör digital kompetens till en demokratifråga (Skolverket, 
2018a; Utbildningsdepartementet, 2017:1). 
  
Digitaliseringen har förändrat och fortsätter att förändra hur kommunikation och kunskap sker 
genom att användning av digitala verktyg blir vanligare (Skolverket, 2018a). 2017 tog 
regeringen fram en nationell digitaliseringsstrategi för Sveriges skolor 
(Utbildningsdepartementet, 2017:1). Strategin innehåller riktlinjer kring hur skolor ska 
anpassas för att följa digitaliseringens utveckling och är framtagen för att Sveriges skolor ska 
ligga i framkant inom digitaliseringens utveckling.   
  
Eftersom kraven på lärare ständigt förändras i takt med digitaliseringen ställer det krav på 
lärares förmåga att anpassa undervisningen till den nya tekniken (Skolverket, 2018a). Idag 
krävs det inte endast kunskap kring ämnet som lärs ut utan även kring hur digitala verktyg kan 
användas i undervisningen (Benedek & Molnár, 2015). Digitala verktyg inom skolan utgörs 
av de produkter som utvecklats för att användas vid lärandet (Polly, Mims, Shepherd & Inan, 
2010). Lärares uppgift är att bidra till elevers kunskapsutveckling vilket även innefattar 
användning av digitala verktyg (Utbildningsdepartementet, 2017:1). Förutom den tekniska 
kunskap som begärs av lärare krävs det även en förståelse kring de nya förutsättningar som 
digitaliseringen för med sig (Utbildningsdepartementet, 2017:1). För att hantera de 
möjligheter och utmaningar som uppstår vid införandet av teknik krävs det att lärare har 
kunskap om hur digitala verktyg används på ett medvetet sätt (Skolverket, 2018a).  
  
För att kunna utveckla den digitala kompetensen behöver lärare få stöd (Skolverket, 2018b). 
Skolverket har som uppgift att följa upp och stötta förverkligandet av digitaliseringsstrategin 
för Sveriges skolor. Tillgång till teknisk support varierar mellan olika skolor i Sverige och 
Skolverket genomförde en undersökning där mellan en tredjedel till hälften av lärare uttryckte 
att de är i behov av digital kompetensutveckling (Skolverket, 2018b). Runt 15 procent av 
lärare uttryckte att de är i behov av grundläggande datorkunskap (Skolverket, 2018b). Ifous 
som forskar kring skolan presenterar i sin rapport att trots att digitaliseringen ständigt 
utvecklas kvarstår lärares behov av digital kompetensutveckling [1].        
  
För att användare ska bli bekväma med ny teknik som implementeras i verksamheter krävs 
det att de får stöd i form av utbildning (Nelson & Cheney, 1987). Stöd i form av utbildning 
ses som en viktig framgångsfaktor vid implementering av ny teknik (Batenburg & De Wall, 
2014) och de lärare som har begränsad digital kompetens och inte får något stöd för att 
utvecklas begränsar oftast sin teknikanvändning (Tallvid, 2015). Digitaliseringsstrategin har 
som delmål att lärare ska få teknisk och pedagogisk support för att utvecklas 
(Utbildningsdepartementet, 2017:1). Eftersom stöd i form av utbildning krävs för att bli 
bekväm med ny teknik och att det nu ställs nya krav på teknikanvändning i skolan är det 
viktigt att undersöka vilket stöd lärare får för att utveckla sin digitala kompetens samt hur de 
stöden upplevs. För att kunna realisera digitaliseringsstrategin i Sveriges grundskolor behöver 



 2 

lärare utbildas i teknikanvändning så att de kan använda de digitala verktygen. Genom att 
användare ges återkommande utbildning och teknisk support används teknik i en större grad 
än om det inte ges något stöd (Tallvid, 2015). 
  
Digitaliseringen är inte ett tidsbegränsat projekt utan tekniken utvecklas ständigt och ger nya 
möjligheter, vilket leder till att det är ett projekt som pågår under en längre tid (Grönlund & 
Wiklund, 2018). Eftersom tekniken ständigt förändras och ska implementeras i skolan 
behöver lärare få de stöd som behövs för att de ska vara bekväma med att använda ny teknik. 
Det finns ett behov av digital kompetensutveckling hos lärare och även hos skolledningen för 
att digitaliseringen ska lyckas (Grönlund & Wiklund, 2018). Den forskning vi tagit del av 
pekar på att ingen forskning har genomförts gällande hur lärare upplever det stöd de får för att 
utveckla sin digitala kompetens.  
  
Forskning pekar på att utbildning och stöd är viktigt för att lyckas implementera ny teknik för 
att den ska användas (Nelson & Cheney, 1987; Batenburg & De Wall, 2014; Tallvid, 2015) 
men lärare runt om i Sverige upplever en bristande digital kompetens. Trots att utbildning och 
stöd anses vara viktigt för att implementera ny teknik tillämpas det inte i en stor utsträckning i 
skolväsendet eftersom lärare fortfarande uttrycker ett behov av digital kompetensutveckling. 
Denna studie ämnar därför att besvara frågeställningen: 
  
Vilket stöd upplever lärare i grundskolan att de får för att utveckla sin digitala kompetens? 
  
Studiens syfte är att undersöka vilket stöd lärare får för att utveckla digital kompetens samt 
hur de upplever det stöd de får. Studien kommer att bidra till litteratur som behandlar stöd för 
att utveckla den kompetens som behövs när teknik ska införas. 

1.1 Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa studien till grundskolan eftersom det är där grunden läggs för hur 
elever ska leva och verka i samhället. Grundskolan är en viktig verksamhet och den är 
obligatorisk för alla barn i Sverige. Studien är begränsad till lärare och deras upplevelser 
kring hur de får stöd i utvecklingen av sin digitala kompetens.   
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2 Relaterad litteratur 
 
2.1 Nationella digitaliseringsstrategin 
 
Nationella digitaliseringsstrategin har tagits fram för att skolväsendet ska bli ledande inom 
digitaliseringens möjligheter och ge elever förutsättningar för att hantera digitala verktyg 
(Utbildningsdepartementet, 2017:1). Strategin tar fasta på att lärare behöver ha digital 
kompetens för att använda digitala verktyg och kunna välja vilka digitala verktyg som kan 
användas i undervisningen. Strategin består av tre fokusområden: 
  

• Digital kompetens för alla i skolväsendet. 
• Likvärdig tillgång och användning. 
• Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. 

Utbildningsdepartementet har även brutit ner fokusområdena till olika delmål 
(Utbildningsdepartementet, 2017:1). Digital kompetens för alla i skolväsendet har brutits ner 
till tre delmål. Det första delmålet är att barn och elever ska i alla delar av skolväsendet ges 
förutsättningar att utveckla digital kompetens. Det andra delmålet är förskolechefer, rektorer 
och huvudmän ska ha förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete i verksamheterna. 
Det sista delmålet är personal som arbetar med barn och elever ska ha kompetens att välja och 
använda ändamålsenliga digitala verktyg i utbildningen. 
  
Likvärdig tillgång och användning har brutits ner till fyra delmål (Utbildningsdepartementet, 
2017:1). Det första delmålet är att personal som arbetar med barn och elever ska ha tillgång 
till digitala verktyg utifrån sina behov och förutsättningar. Det andra delmålet är att det ska 
finnas ändamålsenlig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk support i verksamheten. Det 
tredje delmålet innebär att de digitala lärarresurser som används i undervisningen ska vara 
ändamålsenliga och medföra att teknikens möjligheter kan utnyttjas effektivt. Det sista 
delmålet för likvärdig tillgång och användning är att digitaliseringen ska användas för att 
underlätta personalens arbetssituation i fråga om undervisning och administration. 
  
Det sista fokusområdet forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter har 
brutits ner till två delmål (Utbildningsdepartementet, 2017:1). Forskning om digitaliseringens 
påverkan på undervisning och lärande ska genomföras och stödja utveckling av verksamheter 
och insatser är det första delmålet. Det andra delmålet är att uppföljning av 
digitaliseringsarbetet i skolväsendet ska genomföras och stödja utveckling av verksamheter 
och insatser. För att den nationella digitaliseringsstrategin ska kunna genomföras krävs det att 
lärare för stöd vid införandet av den nya tekniken (Utbildningsdepartementet, 2017:1).  
 
2.2 Införande av ny teknik 
 
När ny teknik introduceras behöver användare stöd i form av utbildning för att bli bekväm 
med den nya tekniken (Nelson & Cheney, 1987). En framgångsfaktor vid implementering av 
ny teknik är användarutbildning (Batenburg & De Wall, 2014). Vid en implementation är det 
viktigt att utbilda användare i ett tidigt skede och att det sker kontinuerligt (Batenburg & De 
Wall, 2012). Dock leder inte användarutbildning till en garanterad framgångsrik 
implementering men om utbildningen saknas kan det vara en orsak till att implementeringen 
misslyckas. Vid implementering av ny teknik räcker det inte att endast utbilda lärare inom 
teknikanvändning utan lärare behöver utbildas i hur teknik kan användas för undervisningen 
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(Polly et al., 2010). Om lärare endast får utbildning inom teknik och inte hur den kan 
användas i undervisningen kan de få problem vid integreringen. 
  
För att utbilda användare krävs det kunskap och förmåga om utbildning samt hur 
implementationen är lämplig utifrån de behov som finns (Batenburg & De Wall, 2012). 
Genom att ge användare stöd och utbildning kan även användaracceptans öka vilket i sin tur 
leder till att teknik används mer frekvent (Nelson & Cheney, 1987). Användares inställning 
till teknik har en påverkan på utbildning och implementation (Batenburg & De Wall, 2012). 
Därför är det av vikt att utbildning är praktiskt orienterad och har relevans för det dagliga 
arbetet som användarna utför. 
  
Användarutbildningar måste enligt Batenburg och De Wall (2012) ske innan 
implementationen genomförs för att den ska vara effektiv. Användarutbildningar ska även 
vara individanpassade för att ge önskvärd effekt. Det är viktigt att utbildning är anpassad till 
varje lärares behov utefter vilken nivå av digital kompetens de besitter (Tallvid, 2015). Det 
finns ingen tydlig standard för hur utbildning bör genomföras vilket leder till att den kan vara 
svår att verkställa (Batenburg & De Wall, 2012). Detta leder till att det kan vara svårt att 
använda användarutbildning som en konkret faktor. Ifous som forskar kring skolan har i en 
rapport uttryckt att, för att kunna ge stöd i form av utbildning till lärare inom digital 
kompetens krävs det att skolorna arbetar på flera olika sätt [1]. För att få en varaktig effekt på 
utbildning krävs det organisering och inte endast fortbildning där användare inte minns vad de 
lärt sig efter utbildningstillfället eftersom det endast sker vid enstaka tillfällen (Tallvid, 2015).  
 
2.2.1 Utbildningsmetoder vid införande av ny teknik 
 
Nelson och Cheney (1987) presenterar sju metoder som kan användas för utbildning av 
användare. Den första utbildningsmetoden är handledning vilket innebär att en instruktör 
hjälper användare för att de ska utvecklas mer. Den andra utbildningsmetoden är kurser, 
föreläsningar eller seminarier som innebär att en person som oftast är expert inom området lär 
ut till användare. Denna person ger oftast användare mycket utbildningsmaterial och 
bestämmer innehållet för utbildningen. Den tredje utbildningsmetoden är datorinstruktioner 
där användare ges övningar och handledning över en dator. Denna metod innebär att 
användare inte har kontakt med en fysisk person utan de får instruktioner via datorn. 
  
Den fjärde utbildningsmetoden är interaktiv utbildningsmanual som innehåller en 
kombination av handledning och instruktioner. Manualen kan även innehålla läxor och 
övningar som användaren ska genomföra. Den femte utbildningsmetoden är att det finns en 
person inom verksamheten som arbetar som expert inom ämnet. Denna metod är en form av 
passiv handledning och utgår från att användare frågar när de har behov och innehåller inga 
kurser eller föreläsningar. Den sjätte utbildningsmetoden är hjälpkomponenter som ger 
felmeddelande om användare gör något fel. I vissa fall kan även en beskrivning av vad som är 
fel presenteras för att göra det enkelt för användaren. Den sista utbildningsmetoden är externa 
kurser och utbildningar som genomförs utanför verksamheten där hjälp tas från utomstående 
parter. 
  
Andra utbildningsmetoder som kan användas för att implementera ny teknik för lärare är 
workshops och lärande från andra kollegor (Tallvid, 2015). Lärande från kollegor innebär att 
lärare lär sig från varandra och är själva drivande för att utbildas. Användare som får 
återkommande utbildning och teknisk support använder teknik i större utsträckning än de som 
inte får något stöd (Tallvid, 2015). Det krävs även en tydlig teknisk infrastruktur på skolan 
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där ledningen motiverar lärare. Om varje lärare har egna riktlinjer kring införande av teknik 
kan det leda till ojämnhet mellan klassrummen. 
 
Utbildning kan vara både formell och informell. Formell utbildning innebär att kunskap 
överförs på ett medvetet sätt för att uppfylla ett specifikt syfte (Scribner & Cole, 1973). 
Utbildningen sker även enligt förutbestämda rutiner och riktlinjer. Informell utbildning 
innebär att det sker under vardagliga tillfällen som inte är planerade. Det finns inga fastställda 
aktiviteter utan användaren tar egna initiativ i syfte att förbättra sina kunskaper. Vid det 
informella lärandet lär sig användarna från medarbetarna på arbetsplatsen (Boud & 
Middleton, 2003).  
 
2.2.2 Utmaningar med att införa ny teknik 
 
Idealen vid införande av ny teknik är att slutanvändaren är med under utvecklingen av ny 
teknik för att sedan vara med och testa tekniken i en säker miljö innan den introduceras i 
verklig miljö (Mytton et al., 2010). I verkligheten sker detta sällan. Butler och Sellbom (2002) 
presenterar tre utmaningar vid införande av ny teknik. Den första utmaningen är brist på 
institutionellt stöd. Ledningen ger inte användare tillräckligt med stöd för att de ska kunna 
tillämpa den nya tekniken. Den andra utmaningen är brist på finansiellt stöd. De ekonomiska 
möjligheterna begränsar införandet och kan leda till att den nya tekniken inte implementeras 
så att användare kan använda den. Den tredje utmaningen är brist på tid. Användarna får inte 
den tid som krävs för att utbildas och veta hur de ska använda den nya tekniken. 
 
2.3 Digitalisering i skolan 
 
Sveriges regering har som mål att bli bäst i världen inom digitalisering för att kunna använda 
alla dess möjligheter (Utbildningsdepartementet, 2017:1). För att detta ska uppnås krävs det 
att elever blir lärda i tidig ålder om de möjligheter som finns för olika digitala verktyg. 
Regeringen utformade digitaliseringsstrategin 2017 som lägger grunden till att elever ska bli 
tillhandahållna med den kunskap som krävs för att de ska kunna hantera vardagen och 
arbetslivet. Genom att lärare utbildar elever för att hantera de digitala verktygen läggs en 
grund för fortsatt kompetensutveckling i samhället (Utbildningsdepartementet, 2017:1). 
  
Digitaliseringen förändras kontinuerligt i samhället och är en ständigt pågående process 
(Utbildningsdepartementet, 2017:1). Det som är digital kompetens idag kan vara otillräckligt 
om några år. Genom att utbilda elever att använda digitala verktyg kan de utveckla förmågor 
som gör det möjligt att uppdatera och utveckla sin kompetens utefter att samhället förändras 
(Utbildningsdepartementet, 2017:1). Digitaliseringen i skolan handlar inte om att lärandet ska 
anpassas till teknik utan om att förstå konsekvenser och den förändringspotential som följer 
med digitaliseringen (Skolverket, 2016). Genom att använda digitala verktyg kan kvaliteten 
på lärandet och motivationen öka hos eleverna (Skolverket, 2016). 
  
Skolans digitalisering har lett till att lärare förväntas integrera digitala verktyg i 
undervisningen (Skolverket, 2018a). Lärare behöver utveckla nya strategier för att digitala 
verktyg ska ingå i undervisningen. Lärare behöver kunna kombinera deras ämneskunskaper, 
exempelvis centrala teorier inom ämnet, med pedagogiska kunskaper om hur elever lär sig 
med kunskap om teknikens funktioner, möjligheter samt begränsningar (Polly et al., 2010). 
Teknisk kunskap är ett måste för att möjliggöra att teknik kan integreras i undervisning (An & 
Reigeluth, 2011). 
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2.3.1 Digitala verktyg i skolan 
 
Digitala verktyg innebär fysiska enheter såsom datorer, smarta telefoner eller kameror, men 
kan även innebära programvaror eller internetbaserade tjänster (Skolverket, 2017). 
Användning av digitala verktyg kan förbättra inlärning i skolor (Polly et al., 2010). Digitala 
verktyg är allt de material som är digitalt och som är till fördel för undervisningen och för 
elevers lärande för att underlätta arbete och undervisning (Utbildningsdepartementet, 2017:1). 
Trots att användning av digitala verktyg kan förbättra elevers prestationer finns det 
frågetecken huruvida lärare är beredda att integrera dem i klassrummen (Polly et al., 2010). 
Integration av digitala verktyg innebär att lärare och elever använder de som ett stöd vid 
inlärningsprocessen. 
  
Digitala verktyg gör det möjligt för lärare att använda nya verktyg och metoder som 
underlättar arbetet från planering till utvärdering av undervisning (Utbildningsdepartementet, 
2017:1). De digitala verktygen erbjuder nya sätt att kommunicera och dela information i 
utbildningssyfte (Laidlaw & O’Mara, 2015). Digitala verktyg erbjuder videos, ljud, flertalet 
former och text och hundratals olika applikationer (Laidlaw & O’Mara, 2015). Utvecklingen 
sker snabbt för teknik och digitala verktyg i skolan för med både hopp och rädsla för lärare 
(Laidlaw & O’Mara, 2015). Digitala verktyg genererar nya möjligheter i klassrummet och 
lärare behöver digital kompetens för hur de kan tillgängliggöra och utnyttja de nya 
möjligheterna (Skolverket, 2016).  
 
2.4 Lärares digitala kompetens 
 
Digital kompetens innebär en användares förmåga att använda teknik på ett säkert och kritiskt 
sätt (Janssen et al., 2013). Digital kompetens kan delas in i fyra delar, kunna använda och 
förstå digitala verktyg och medier, förstå digitaliseringens påverkan på samhället, kunna lösa 
problem och omvandla idéer till handling samt att ha ett kritiskt förhållningssätt till olika 
digitala verktyg (Utbildningsdepartementet, 2017:1). Digital kompetens är att ha en generell 
kunskap om hur olika digitala verktyg kan användas och hur de kan integreras i jobb och 
vardag (Janssen et al., 2013). För att ha digital kompetens krävs det även att användaren vet 
hur den skyddar personlig data samt hur digitala verktyg kan användas lagligt och med 
hänsyn till etiska aspekter. Runt hela världen sker en förändring i att skolan blir alltmer 
digitaliserad (An & Reigeluth, 2011). Digitaliseringen kräver att lärare har mer förståelse för 
vad som händer inom deras bransch för att det ska bli en naturlig del i utbildningen av nya 
men även befintliga lärare (Krumsvik, 2014). 
  
För att skolan ska lyckas med införandet av ny teknik krävs det att lärare har en 
grundläggande förutsättning för att uppnå en tillräcklig digital kompetens (Tallvid, 2015). En 
tillräcklig digital kompetens innebär att lärare kan hantera teknik dels för eget bruk och även 
hur den ska användas i undervisning. Lärare som ska undervisa måste kunna vägleda eleverna 
genom digitaliseringen vilket gör utbildning och involvering av lärare till en viktig del i 
utvecklingen (Krumsvik, 2014). Flertalet länder i världen vet inte hur digitaliseringen i skolan 
ska hanteras vilket skapar ett växande problem som måste lösas genom digital utbildning för 
lärare (Krumsvik, 2014). Lärare måste få möjlighet till att utveckla den digitala kompetensen 
under utbildningen men även under deras anställning (Utbildningsdepartementet, 2017:1). 
Kompetensutvecklingen är något som hela tiden måste utvecklas i takt med den ökade 
digitaliseringen. 
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Bristande digital kompetens kan leda till begränsad användning av teknik för lärare (Tallvid, 
2015). Det är viktigt att lärare har digital kompetens och kan använda de digitala verktygen 
väl för att det ska generera nytta i undervisningen (Utbildningsdepartementet, 2017:1). Ifous 
som forskar om skolan skriver att lärare får kunskap och erfarenheter genom egna studier och 
genom att samverka med kollegor [1]. Om digitala verktyg inte används väl kan de digitala 
verktygen leda till en negativ påverkan på elever i form av distraktioner och ökad stress 
(Utbildningsdepartementet, 2017:1). Distraktioner och ökad stress påverkar i sin tur elevernas 
studiero och även deras studieresultat. Lärare ska få stöd för att utveckla sin digitala 
kompetens för att kunna använda de digitala verktyg som skolan har köpt in [1]. Den digitala 
kompetensen för lärare ska utvecklas genom framtagning av arbetsformer som bidrar till 
fördjupad kunskap och förståelse för digitala verktyg. 
  
Lärare behöver även digital kompetens för att kunna utbilda elever i hur internet används för 
att de ska förstå upphovsrättslagar och personlig integritet (Utbildningsdepartementet, 
2017:1). Det krävs att lärare vet hur de kan lära ut att användandet av olika digitala verktyg 
kan ha flertalet konsekvenser (Utbildningsdepartementet, 2017:1). Idag finns exempelvis 
problem med nätdiskriminering och på grund av att internet används som hjälp i 
undervisningen är det viktigt att lärare vet hur dessa situationer ska hanteras.    
                                         
Trots att digitaliseringen har utvecklats snabbt de senaste åren finns det fortfarande en 
bristande digital kompetens hos lärare (Krumsvik, 2014). Lärare står inför en utmaning att 
integrera digitala verktyg i undervisningen (Skolverket, 2018a). Lärare ska ha kunskap om 
hur undervisning och lärandet förändras när en specifik teknik används samt tekniska 
möjligheter och begränsningar i undervisningen (Skolverket, 2018a). Varje 
undervisningssituation är unik vilket gör att en lösning för hur teknik ska integreras, inte 
fungerar för alla lärare, ämnen och elevgrupper (Skolverket, 2018a). Integrering av digitala 
verktyg måste därför anpassas till den unika undervisningssituationen av varje lärare. 
 
2.5 Integrering av digitala verktyg i undervisningen 
 
Lärare förväntas bli mer teknisk orienterade och ansvarar inte bara för elevers undervisning 
utan också för elevers digitala lärande (Jayendrakumar, 2016). Detta innebär att lärare är 
skyldiga att lära elever att vara källkritiska mot källor och kunskap. Lärares arbete har gått 
från att endast lära ut kunskap till att vara en mentor för elevers sociala och emotionella 
beteenden som balanserar mellan elevers lärande och elevers utveckling mot framtiden 
(Jayendrakumar, 2016). Lärares egen uppfattning om hur undervisningen ska genomföras i 
skolan kan påverka de val som lärare tar i samband med hur de undervisar (Tondeur, van 
Braal, Ertmer & Otternbreit-Leftwich, 2017; An & Reigeluth, 2011). Detta kan påverka 
graden involvering av digitala verktyg i undervisningen och skapa skillnader mellan olika 
lärare och situationer. Lärares egen uppfattning kring undervisning kan spela en betydande 
roll för integrering av digitala verktyg i undervisningen (An & Reigeluth, 2011). 
  
Människans uppfattning om hur något fungerar är ofta kopplat till hur världen och dem själva 
fungerar (Tondeur et al., 2017). Trots utvecklingen av nya digitala verktyg är lärares 
uppfattning om hur undervisning bör genomföras något som är svårt att förändra (Tondeur et 
al., 2017). Vid involvering av digitala verktyg i undervisning har lärare oftast två olika 
uppfattningar om hur undervisning sker på bästa sätt, lärarcentrerad och elevcentrerad 
(Tondeur et al., 2017; An & Reigeluth, 2011). Lärarcentrerad innebär ett fokus på disciplin, 
beteende, moral och ämnesområden. Den lärarcentrerade utgår från att ha tydlig övervakning 
över eleverna och deras processer i en strukturerad utbildningsmiljö. 
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Elevcentrerad uppfattning fokuserar på att utgå från elevers behov och intressen (Tondeur et 
al., 2017). Den elevcentrerade tar även hänsyn till elevers aktiva deltagande kring att lösa 
problem med disciplin i klassrummet (An & Reigeluth, 2011). Lärare som arbetar utefter en 
elevcentrerad uppfattning tenderar även att ha en större teknikanvändning än de med 
lärarcentrerad uppfattning (Tondeur et al., 2017). Dessa lärare använder även teknik och 
digitala verktyg i en större utsträckning. Motstånd från lärare kring integrering av teknik i 
undervisning uppstår på grund av att de är stolta över sin undervisning och att lärarcentrerad 
undervisning upplevs som bättre än elevcentrerad (Tallvid, 2015). Lärares uppfattning 
fungerar som ett filter där ny kunskap och nya erfarenheter filtreras för att identifiera dess 
mening och relevans (Tondeur et al., 2017). Detta speglas sedan i lärares erfarenhet med 
teknik och digitala verktyg. 
  
Flera lärare anpassas över tid i takt med att tekniken förändras men det gäller inte för alla 
lärare (Tondeur et al., 2017). Det finns två hinder som kan leda till att lärare inte använder 
digitala verktyg i undervisningen (An & Reigeluth, 2011). Det första hindret innebär att det 
saknas resurser för att digitala verktyg ska integreras i lärandet. Det andra hindret innebär 
lärares kunskap och uppfattning kring hur undervisningen bör genomföras. 
  
För att teknik ska integreras i undervisningen är lärares inställning en viktig faktor och kan 
även vara avgörande för om teknik används (Tallvid, 2015). Anledningar till att lärare inte 
integrerar teknik i undervisningen kan bero på två faktorer, yttre faktorer eller inre faktorer 
(Tallvid, 2015). Den yttre faktorn kan vara brist på teknisk support och den inre faktorn kan 
vara negativa attityder eller brist på förståelse. Lärare använder digitala verktyg på de sätt 
som de upplever passar undervisning bäst och om lärare inte har erfarenhet med digitala 
verktyg kan det skapa en skillnad mellan olika klassrum (Tondeur et al., 2017). Lärare som 
inte är intresserade eller osäkra på teknik använder den i mindre uträckning (Tallvid, 2015). 
Därför är det viktigt att ha en gemensam vision över hur digitala verktyg ska integreras i 
undervisningen (An & Reigeluth, 2011). 
 
2.6 Litteratur sammanfattning  
 
Vår litteraturstudie pekar på att det är viktigt att lärare får stöd och utbildning för att utveckla 
sin digitala kompetens när ny teknik introduceras i verksamheter. Genom att ge lärare stöd 
och utbildning blir det möjligt att införa ny teknik. Den nationella digitaliseringsstrategin är 
framtagen för att Sveriges skolor ska ligga i framkant inom digitaliseringen vilket ställer 
högre krav på lärares digitala kompetens. För att besvara vår frågeställning presenterar 
litteraturstudien ett antal utbildningsmetoder samt utmaningar med att introducera ny teknik 
(Nelson & Cheney, 1987; Batenburg & De Wall, 2012; Tallvid, 2015). Litteraturstudien ger 
dock inget svar på hur dessa stöd och utbildningsmetoder upplevs av lärare vilket leder till att 
empiriinsamlingen ska urskilja vilka av dessa stöd lärare får samt hur dessa stöd upplevs för 
att kunna utveckla sin digitala kompetens. 
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3 Metod 
 
3.1 Metodansats 
 
Studien syftar till att besvara frågeställningen: Vilket stöd upplever lärare i grundskolan att de 
får för att utveckla sin digitala kompetens. Den kunskap vi sökte var en förståelse av lärares 
upplevelser kring de stöd som de får för att utveckla sin digitala kompetens, vilket motiverar 
en kvalitativ ansats. Genom att använda en kvalitativ ansats kunde lärare beskriva sina 
upplevelser med egna ord och ge beskrivande berättelser. Den kvalitativa ansatsen gjorde det 
möjligt att på ett nära och ingående sätt (Myers, 2013) studera vilket stöd lärare får samt hur 
de upplever stödet.    
  
Kvalitativa ansatser används för att komma nära den miljö och de människor som ska studeras 
(Ahrne & Svensson, 2015). Genom att komma nära lärare och deras arbetsmiljö var det 
enklare att förstå deras upplevelser kring vilket stöd som ges för digital kompetensutveckling 
samt hur de upplever det stödet. Genom tillämpning av en kvalitativ ansats gjorde 
intervjuerna det möjligt att samla in rikare data (Myers, 2013) för att kunna förstå om lärare 
får stöd samt huruvida de stöd som ges upplevs vara givande eller icke givande. Den 
kvalitativa ansatsen gjorde det även möjligt att förstå om lärare upplever att de får tillräckligt 
med stöd för att den nationella digitaliseringsstrategin ska kunna uppnås. 
 
3.2 Datainsamlingsmetod 
 
3.2.1 Insamling av litteratur 
 
Datainsamling skedde genom litteratur från olika källor. Litteraturen samlades in genom att 
söka på Google Scholar och Högskolan i Halmstads databas OneSearch. Litteratur samlades 
även in genom myndighetsrapporter på skolverkets hemsida och vetenskapliga rapporter som 
beskriver digital kompetens samt utbildningsmetoder vid införande av ny teknik. 
  
Sökandet efter artiklar använde följande sökord: End user training, new technology, digital 
competence, teachers’ digital competence, implementation of technology, education of new 
technology, education methods och digitalisering av skolan. För att bedöma om en artikel var 
relevant lästes först abstrakt och slutsats för att få en övergripande bild. I de artiklar som 
bedömdes som relevanta kontrollerades även deras källor för att söka vidare efter andra 
relevanta artiklar. Litteraturen som samlades in sorterades in i olika kategorier, nationella 
digitaliseringsstrategin, införande av ny teknik, digitalisering i skolan, lärares digitala 
kompetens och integrering av digitala verktyg i undervisningen. Dessa kategorier valdes för 
att ge en tydlig bild över hur skolan fungerar idag samt vad som krävs vid introducering av ny 
teknik.    
 
3.2.2 Insamling av empiriskt material 
 
När urvalet gjordes kring vilka lärare som skulle intervjuas mejlade vi olika skolor i olika 
kommuner för att få ett brett urval. Vi ville ha olika synpunkter och få ett bredare innehåll 
genom att se hur olika skolor arbetar. Vi mejlade både kommunala och privata grundskolor, 
dock var det endast de kommunala skolorna som svarade. För att få mejladresser sökte vi på 
internet och hittade olika grundskolor som sedan kontaktades. Ibland saknades mejladresser 
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till lärare och då kontaktades rektorer för att kunna nå lärare. I dessa fall tog sedan rektorn 
kontakt med lärare och anordnade en dag med intervjuer. 
  
Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer med lärare för att de skulle få 
möjlighet att beskriva med egna ord och berätta fritt. Skälet till att vi valde semistrukturerade 
intervjuer var för att det skapar mer utrymme för intervjupersonerna (Fejes & Thornberg, 
2015). Semistrukturerade intervjuer kan bidra till att intervjupersonerna blir mer engagerade 
(Fejes & Thornberg, 2015) vilket gjorde att de kunde berätta om sina upplevelser.   
  
Semistrukturerade intervjuer väcker känslor vilket kan skapa ett starkare band mellan 
intervjuaren och intervjupersonen (Fejes & Thornberg. 2015). Genom att använda 
semistrukturerade intervjuer ledde intervjutillfällena till en diskussion istället för styrda 
frågor. För att ge utrymme till intervjupersonernas berättelser valde vi semistrukturerade 
intervjuer som gav lärare möjlighet att berätta saker som inte ställts direkta frågor om. 
  
Vid en semistrukturerad intervju ska intervjuaren ha förberedda frågor för att belysa 
händelsen men ska även kunna vara flexibel för nya frågor (Fejes & Thornberg, 2015). Under 
intervjutillfällena användes intervjuguiden (se bilaga 1) som ett verktyg för att starta en 
diskussion samt för att kontrollera att intervjun inte styrde mot andra ämnen. Intervjuaren ska 
inte behöva ställa frågorna i en speciell ordning (Fejes & Thornberg, 2015) vilket ledde till att 
varje intervju blev unik. Genom tillämpning av semistrukturerade intervjuer skapades en 
möjlighet till att ha en dialog under intervjutillfällena vilket ledde till delaktighet från lärare. 
Semistrukturerade intervjuer gör det möjligt att få svar på frågor som varit okända och nya 
områden kan uppkomma (Fejes & Thornberg, 2015) vilket gjorde det möjligt att identifiera 
nya stöd och olika upplevelser. De semistrukturerade intervjuerna möjliggjorde beskrivandet 
av upplevelser över hur lärare upplever stöd och påverkades inte av styrda frågor över hur det 
borde vara. 
  
Vi informerade intervjupersonerna om studiens syfte, villkoren för deltagande och frågade om 
vi fick spela in intervjuerna. Efter att ha fått deras medgivande spelade vi in och 
transkriberade materialet. Genom det förlorade vi ingen information och blev väl insatta i 
intervjupersonernas berättelser (Fejes & Thornberg, 2015). Det är viktigt att allt som 
intervjupersonerna lyfte fram under intervjun dokumenteras med exakta ord för att inget ska 
kunna misstolkas eller försvinna vid analysen (Fejes & Thornberg, 2015) vilket möjliggjordes 
genom inspelningar. 
 
3.3 Urval 
 
Vi valde att intervjua lärare som undervisar i olika ämnen och som regelbundet använder 
digitala verktyg i undervisningen. Ett skäl till att de intervjuade lärarna valdes berodde på att 
vi önskade att få ett bredare intervjumaterial än om endast en ämnesgrupp hade valts. Dock 
valdes de lärare som undervisar i ämnen där digitala verktyg används frekvent eftersom de 
troligtvis har ett större behov av digital kompetensutveckling vid införande av ny teknik än de 
lärare som undervisar i ämnen där digitala verktyg används sällan. Ett annat skäl till att de 
intervjuade lärarna valdes berodde på att de arbetar på olika skolor vilket bidrog med olika 
perspektiv och stödprocesser. 
  
Elva lärare har intervjuats för studien på olika skolor, olika årskurser samt olika ämnen i 
grundskolan som använder digitala verktyg i undervisningen. Flera av lärarna undervisar i 
liknande ämnen eftersom det är i mer kontakt med digitala verktyg än andra ämnen. Samtliga 
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intervjupersoner har anonymiserats genom att ge dem fiktiva namn. I tabell 1 presenteras de 
olika lärarna samt vilka ämnen de undervisar i, årskurs, skola och längd på intervjun. 
 

Tabell 1. Sammanställning av intervjupersoner 
Lärare Ämne Årskurs Skola Tid 

Anna Matte, teknik och NO 6–9 A 47 min 

Gustav Matte, teknik och NO 6–9 A 50 min 

Petra Svenska, engelska, matte, 
SO 

4–6 B 21 min 

Linda Alla ämnen 2–3 C 31 min 

Karin Svenska och SO 7–9 D 43 min 

Ulf Matte, NO, SO 6 E 26 min 

Hannah Matte, teknik och idrott 1–3 F 22 min 

Lars Matte, NO, teknik 4–9 G 31 min 

Mona Svenska, engelska, SO 7–9 G 37 min 

Hamed SO 7–9 G 38 min 

Emanuel Svenska, SO 7–9 G 35 min 

 
 
3.4 Genomförande av intervjuer 
 
För att genomföra intervjuerna skapades en intervjuguide (se bilaga 1). De intervjufrågor som 
tagits fram delades in i tre huvudområden, förändring i skolan, digital kompetens i 
grundskolan och stöd i utvecklingen av digital kompetens. De första intervjufrågorna 
användes som inledande frågor inom de olika huvudområdena för att sedan skapa en 
diskussion kring dem och ge lärarna möjlighet att beskriva utförligt och ge exempel. 
Intervjufrågorna som ställdes var öppna för att intervjupersonerna skulle få möjlighet att tala 
fritt kring ämnet och deras upplevelser. Genom att ge intervjupersonerna frihet kunde det 
identifieras nya och spontana svar. De semistrukturerade intervjuerna bidrog även till att det 
kunde ställas följdfrågor på intressanta svar från intervjupersoner. 
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Intervjuerna som genomfördes varade mellan 20 till 50 minuter. Av de elva intervjuer som 
genomförts har två av intervjuerna genomförts via telefon och Skype medan resterande har 
utförts på respektive skola. Efter att alla intervjuer genomförts transkriberades de för att det 
skulle dokumenteras skriftligt. Genom att dokumentera det skriftligt var det enklare att 
kontrollera och läsa vad intervjupersonerna uttryckte. I transkriberingarna angavs det vem 
som hade sagt vad under intervjutillfället och tiden för varje uttalande, vilket visualiseras i 
tabell 2.  
 

Tabell 2. Exempel på transkriberad text 
Transkriberad text 

[07:13] Veronica: Gör skolan något för att hjälpa lärare att utveckla en högre digital 
kompetens? 
  
[07:20] Mona: Nej. Det är inget jag har upplevt. Det är ju mycket upp till varje lärare, det 
är upp till mig som person men även till mina kollegor som har en lite större kunskap delar 
med sig. För det är ju oftast så det sker, från skrivbord till skrivbord, hur var det man 
gjorde här nu igen, kan du visa mig, jag förstår inte kan du visa mig. Det är så det sker det 
mesta. Det är inte så mycket som kommer av sig själv. 

  
3.5 Val av analysmetod 
 
För att förstå de intervjuades upplevelser valde vi en analysmetod där vi organiserade 
materialet i teman. Tematisk analys används för att få förståelse kring upplevelser och åsikter 
i olika situationer (Braun & Clarke, 2006) vilket underlättade vår förståelse genom att med 
hjälp av teman beskriva vilka stöd lärare upplever att de får. Dessa teman kunde sedan 
användas för att beskriva om respektive stöd upplevs som givande eller icke givande för 
lärare. För att urskilja de olika stöd som lärare får användes kodning, vilket visualiseras i 
tabellen (se tabell 3), där varje mening sammanställdes till ett ord som beskrev vilket typ av 
stöd det var.  
 

Tabell 3. Exempel på kodning 
Transkriberad text Kodning 

“Vi har ju alla någon typ av workshop varje år men det är ju för att hålla en 
lägsta nivå och är inte så utmanande” 

“Workshop” 

 
De olika stöden sammanställdes i ett Exceldokument för att få en tydligare bild över de stöd 
som urskilts ur det empiriska materialet. Vi sorterade sedan stöden som informella och 
formella (se tabell 4). I litteraturen presenteras vad som kännetecknas för informellt 
respektive formellt stöd. Detta användes sedan i analysen för att sortera de stöd som 
identifierats i det empiriska materialet som informella och formella.  
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Tabell 4. Exempel på formellt och informellt stöd. 
Formell  Informell 

“Workshop” 
“Utbildningar” 

“Kollegialt lärande” 
“Sociala medier”  

 
När alla stöd hade sorterats som antingen formellt eller informellt, gjorde vi ytterligare en 
kodning för att förstå hur respektive stöd upplevs av lärare. Detta gjordes genom att 
sammanställa alla koder på upplevelser för informellt och formellt stöd för att sedan avgöra 
om stöden upplevs som givande eller icke givande. Vi tolkade stöden som givande när lärare 
uttryckte att de hjälpte dem att utveckla sin digitala kompetens. Genom att sammanställa alla 
koder med positiva upplevelser kunde de stöd som upplevdes som givande urskiljas samt 
skälen till varför de upplevdes som givande. Vi tolkade stöden som icke givande när lärare 
uttryckte att det fanns stöd, men de stöden utvecklade inte deras digitala kompetens. Stöd som 
var icke givande identifierades genom att sammanställa de koder med negativa upplevelser 
om stöd för att kunna identifiera varför de upplevs som negativa. Vi organiserade slutligen 
resultaten i en tabell där vi delade in varje stöd i informellt eller formell samt givande eller 
icke givande (Se figur 5, sida 24). Detta skapade en tydlig visualisering över hur lärare 
upplever de olika stöden.  
 
Valet att genomföra en datadriven analys motiveras med att söka kunskap i form av förståelse 
av upplevelser från det empiriska materialet. Genom att utgå från det empiriska materialet 
kunde fler stöd än som identifierats i litteraturstudien urskiljas samt hur dessa upplevs. 
Kodningen och analysen består dock av en blandning av data-och teoridriven analys eftersom 
det inte går att använda en helt datadriven analys (Braun & Clarke, 2006). Resultatet och 
analysen har påverkats av litteraturstudien eftersom det gavs exempel på olika stöd och 
utbildningsmetoder. Genom att använda en datadriven analys kunde dock nya stöd urskiljas 
samt hur de stöden upplevs av de intervjuade lärarna. 
 
3.6 Metoddiskussion 
 
Forskning ska genomföras på ett sätt som leder till god kvalitet (Tracy, 2010). En del i att 
forskning är god innebär att ämnet ska vara relevant, rätt i tiden, intressant och betydelsefullt. 
Utveckling av digital kompetens är något som kontinuerligt måste ske på grund av den ökade 
digitaliseringen. Eftersom regeringen har tagit fram en nationell digitaliseringsstrategi är det 
viktigt att lärare får stöd så de kan utveckla sin digitala kompetens för att införa ny teknik. 
Utveckling av digital kompetens är något som är viktigt för alla invånare för att kunna leva i 
dagens samhälle. Således understryker det vikten av att lärare får det stöd som krävs för att 
utveckla sin digitala kompetens vilket leder till att det är ett ämne som är relevant, rätt i tiden 
och betydelsefullt. 
  
En annan kvalitetsaspekt är att studien använder tillräcklig, lämplig, riklig och komplex 
datainsamling och analysprocesser för studien (Tracy, 2010). Eftersom studien syftar till att 
undersöka vilket typ av stöd lärare upplever att de får för att utveckla sin digitala kompetens 
var det viktigt att samla in rikt empiriskt material och utgå från en datadriven analys där 
lärares utsagor stod i fokus. Litteraturstudien som samlats in till denna studie besvarade 
endast vilka typer av stöd som finns och inte hur lärare faktiskt upplever dessa stöd.   
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Studien ska vara uppriktig och ärlig och på ett transparant sätt presentera metoder och 
utmaningar samt reflektera över subjektivitet hos författarna (Tracy, 2010). När vi kontaktade 
våra intervjupersoner var det initialt en utmaning att få kontakt med lärare som ville 
genomföra intervjuer. Till en början genomfördes fyra intervjuer vilket upplevdes bristfälligt. 
Vi tog därefter kontakt med lärare i fler kommuner än tidigare.  
  
Den forskningsansats som valts till studien kan kritiseras på grund av att metoden kan 
påverkas av tidigare livserfarenheter genom personliga tolkningar (Braun & Clarke, 2006). 
Eftersom vi har tidigare kunskap kring ämnet kan resultaten påverkas av våra personliga 
tolkningar och kan leda till ett förutfattat resultat. För att öka objektiviteten har 
intervjupersonerna berättat sina egna berättelser och det är dessa berättelser som sedan har 
analyserats. De semistrukturerade intervjuerna gjorde det möjligt att ställa öppna frågor som 
gav möjlighet till egna berättelser från intervjupersonerna. De finns flertalet risker vid 
genomförande av intervjuer, bland annat att våra förkunskaper kring ämnet omedvetet 
påverkar resultatet (Walsham, 2006). För att motverka detta har flertalet följdfrågor ställts på 
berättelser som lärare berättar. Genom att följa deras berättelser skapas en större distans till 
våra förutfattade meningar. Vid intervjutillfällena ställdes öppna frågor för att försöka 
påverka resultaten så lite som möjligt. 
  
En av intervjuerna genomfördes i personalrummet där även andra lärare var närvarande. Detta 
kan ha lett till att intervjupersonen inte uttryckte exakt hur han upplevde för att andra skulle 
höra. Intervjun hade eventuellt kunnat få ett annat resultat om han hade velat intervjuas i ett 
enskilt rum. Flertalet av de lärare som deltagit i studien hade ett intresse för digitalisering. 
Även detta kan ha påverkat resultaten eftersom de uttryckte att de inte upplever att de behöver 
lika mycket stöd än andra lärare som har det svårt med digitaliseringen. Detta kan ha påverkat 
resultaten eftersom de inte upplever samma behov av stöd som lärare utan eller mindre 
intresse gör. 
  
För att studien ska ha en god kvalitet är det viktigt att den är trovärdig vilket uppnås genom 
att ge innehållsrika berättelser med riklig konkret detalj (Tracy, 2010). Detta görs bäst genom 
att visa snarare än att berätta. Vi har återgett en innehållsrik och detaljerad bild över det 
empiriska materialet som styrks genom att lyfta fram citat. Genom att använda citat stärks 
innehållet i resultatet och blir mer trovärdigt. I metod och analys lyfter vi fram tabeller och 
exempel som visar hur studien har genomförts för att visa läsaren istället för att endast 
berätta.   
 
3.7 Etiska överväganden 
 
Vetenskapsrådet har identifierat fyra etiska krav för att skydda intervjupersonen från oetiska 
situationer, informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att intervjuaren måste informera de som 
berörs av studien och även vad syftet för studien är. Samtyckeskravet låter deltagarna själva 
bestämma om de vill delta i studien eller inte. Nyttjandekravet innebär att den information 
som samlats in om deltagarna endast får användas till studiens syfte. Det sista kravet, 
konfidentialitetskravet, skyddar personuppgifterna för deltagarna och innefattar hur de ska 
hanteras och förvaras så att ingen kan komma åt det.   
  
Innan intervjuerna började fick intervjupersonerna en beskrivning kring vad syftet med 
studien var för att ta hänsyn till informationskravet. Intervjupersonerna blev även informerade 
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om att uppsatsen kommer att publiceras i Diva efter att den blivit godkänt men att deras namn 
kommer att anonymiseras. Alla namn i studien har anonymiserats oberoende om 
intervjupersonerna vill nämna sitt namn eller inte för att skydda intervjupersonerna. Innan 
intervjun gavs även information kring att citat kan användas för de intervjupersoner som 
tillåter inspelning av intervjun. Citaten används för att styrka resultatet för studien.   
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4 Resultat 
 
4.1 Formellt stöd 
 
Intervjupersonerna uttrycker liknande åsikter om att digital kompetens för lärare är viktigt för 
att undervisa elever. Anna beskriver att digital kompetens är något som är viktigt för lärare 
men det är något som inte prioriteras. Skolans syfte är att eleverna ska gå ut med höga 
studieresultat vilket leder till att det är där fokus läggs. Anna förklarar att skolan inte väljer att 
prioritera lärares utveckling av den digitala kompetensen utan istället väljer de att prioritera 
andra situationer.   
   
“Asså det är ju jätteviktigt. Om jag inte har digital kompetens så kan jag inte undervisa om 
det och inte använda digitala verktyg.” (Ulf) 
  
Enligt Anna tar inte regeringen något ansvar för att digitaliseringsstrategin ska realiseras utan  
det är något som varje skola får ansvara för själva. Digitaliseringsstrategin innebär en tolkning 
där varje skola ska tolka vad som menas och sätta upp egna arbetssätt för att följa strategin 
förklarar Anna. Digitaliseringsstrategin medför inte heller extra pengar för att skolorna ska 
kunna uppnå de nya målen. Linda uttrycker att det oftast är pengar som styr över att lärare 
känner att de inte får det stöd som de behöver.      
  
“Digitaliseringsstrategin kom ju inte med några pengar. Den kom inte med någon struktur på 
hur man ska göra eller vad man ska göra utan bara en öppen, här är våra riktlinjer men vi 
kommer inte följa upp att ni gör det”. (Anna) 
 
4.1.1 Stöd från skolan 
 
Samtliga intervjupersoner uttryckte liknande att det finns en person på skolan som arbetar 
som superanvändare. Petra uttrycker att en superanvändare ska finnas till för att utbilda och 
stötta lärare för att utveckla den digitala kompetensen. Linda säger att det uppstår ett problem 
med superanvändare eftersom lärare ofta väljer att vända sig direkt till supporten för den 
digitala tjänsten eftersom superanvändare oftast inte finns tillgänglig när behovet uppstår. 
Detta kostar pengar och tar tid vilket leder till att många struntar i det. Petra uttrycker att 
superanvändaren på den skolan hon arbetar på är duktig och kompetent och finns tillgänglig 
om stöd behövs. 
  
Ulf uttrycker att även fast han är superanvändare har han inte fått någon speciell utbildning på 
grund av det. Han berättar även att det är vanligt i kommunal verksamhet att det satsas 
mycket på hårdvara men att mjukvara och utbildning glöms bort. Skolan har en tendens att 
inte utbilda lärare ordentligt innan de ska arbeta på ett nytt sätt vilket tar mycket energi och 
tid. Mona berättar att de har IT-support på skolan men denna personens uppgift är till största 
del att laga trasiga Ipads och datorer. Mona förklarar vidare att IT-supporten gärna vill arbeta 
med det pedagogiska men att tid inte finns. Därför vänder sig lärare till andra lärare för stöd 
när det kommer till mjukvara förklarar Mona.   
  
“Man kastar ut det och bara, lös det här. Det är därför det kostar väldigt mycket i energi och 
tid.” (Ulf) 
  
Karin berättar att skolan har workshops för att utbilda lärare kring digital kompetens. Även 
Anna beskriver att det hålls workshop en gång per år. Anna förtydligar dock att workshops 
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endast hjälper lärarna att hålla en lägstanivå av digital kompetens. Workshops är endast för att 
kunna använda de verktyg som lärarna är tvungna att använda beskriver Anna. Karin 
förtydligar att trots superanvändare och workshops så hinner lärare inte sätta sig in i 
materialet. Detta är något som ska ske under arbetstid men Karin berättar att det är 
problematiskt eftersom tiden inte räcker till. 
  
“Vi har workshop och en superanvändare på skolan som förklarar för oss men samtidigt så 
hinner du inte med att sätta dig in i materialet eftersom du har så mycket undervisning så 
detta är något som du måste sätta dig in i på arbetstid för att du måste kunna så det blir ju 
dubbelt arbete.” (Karin) 
  
Både Mona, Hamed, Emanuel och Lars som alla arbetar på samma skola uttrycker en 
liknande åsikt om att det inte får något stöd i form av workshops eller liknande övningar på 
deras skola. De uttrycker även en liknande åsikt kring att det är rektorn och ledningen på 
skolan som är ansvarig för att lärare utvecklar sin digitala kompetens. Hamed förklarar att 
workshops är något som har efterfrågats av flera lärare på skolan men det finns i nuläget 
ingen strukturerad hjälp från skolan. Hamed förklarar att nya lärare får en snabbkurs men det 
finns inget övrigt systematiskt stöd. Hamed uttrycker även att det borde finnas mer stöd, i 
synnerhet till de lärare som är i behov av det och att detta stöd sker kontinuerligt. 
  
“Nä det finns ingen systematisering just. Jag vet väl när man kommer som ny får man väl 
någon snabbkurs men det är ju som ny så mycket annat också, så det nä jag känner att, nä 
man var mest förvirrad. Jag tycker inte att det finns det arbetet så.” (Hamed) 
  
Lars förklarar att han är en del av en ny digitaliseringsgrupp som har skapats på skolan för att 
försäkra att de program som finns på skolan används samt att ge lärare rätt verktyg. Lars 
förklarar att i nuläget är den digitala kompetensen varierad mellan lärare men den nya 
digitaliseringsgruppen kommer skapas för att kunna genomföra mer workshops. Enligt Lars är 
den digitala kompetensen i nuläget spridd vilket har lett till att lärare struntar i att lära sig nytt 
eftersom det inte upplever att de får något stöd. Lars förklarar att det inte finns någon 
uppmuntran från skolan att utveckla den digitala kompetensen utan det är något som tas för 
givet. 
  
“Och vi är ju fyra till fem stycken som ah så då kommer vi ha workshops. För just nu så är 
den väldigt väldigt varierande den här digitala kompetensen. Så kan man väl säga.” (Lars) 
  
Karin förklarar att vid uppstarten av en ny läroplattform försöker skolan fortbilda lärare för att 
de ska hänga med i vad de behöver kunna. Karin beskriver att skolan fokuserar ofta på att allt 
ska ske fort när det väl sker utbildningar. Lärare ska ofta lära sig något nytt innan det ens har 
hunnit lära sig det gamla. Skolan har ett ansvar att utbilda lärare för att alla ska kunna 
utveckla den digitala kompetensen och inte bara vissa grupper förklarar Karin. Karin förklarar 
vidare att år 2022 kommer alla nationella prov vara digitaliserade vilket ställer krav på att 
lärare förstår och kan hantera de digitala proven. 
 
Anna uttrycker att tiden för att utveckla den digitala kompetensen inte finns. Det är oftast 
andra situationer som får uppmärksamhet och tar upp tiden. Anna förklarar vidare att den 
digitala kompetensen kan skilja sig mycket mellan olika lärare. Mona uttrycker att lärare inte 
får någon arbetstid för att utveckla sin digitala kompetens. Det ställs för mycket krav på annat 
som hela tiden prioriteras före. Mona säger även att hon tycker att hon har en grundläggande 
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digital kompetens men det ges inte tid och utrymme från skolan att utvecklas mer. Mona 
uttrycker inte heller att skolan gör några insatser för att utveckla lärares digitala kompetens. 
  
“Jag känner att jag har okej kompetens men jag känner inte att jag har tiden att skaffa mig 
mer kompetens. Eller väldigt sällan i alla fall för schemat är så pressat redan, det är 
föräldrasamtal och ringa samtal. Det är liksom hela tiden saker att ta itu med, så det här med 
att lära sig nytt.” (Mona) 
  
Anna förklarar att skolan inte bidrar med någon större hjälp för att utveckla den digitala 
kompetensen utan de bidrar endast med få tillfällen. Anna förklarar att lärare får själva söka 
information för att utbilda sig själva och läsa om de olika digitala verktygen. Även Ulf 
förklarar att han har utvecklat sin digitala kompetens på eget initiativ. Karin uttrycker att det 
inte finns någon avsatt tid för att jobba med att utveckla sin digitala kompetens vilket leder till 
att det är något som eftersläpar. Anna beskriver att lärare inte heller får någon hjälp med vilka 
moduler de ska använda utan det är upp till varje lärare att själv bestämma. Skolan tar ibland 
fram några få moduler som ska användas till utvalda undervisningstillfällen men oftast är det 
lärarens eget ansvar. 
  
“Inte från skolan. Det kommer de här små nedslagen men det är jätte jättelite men sen får 
man ju själv ta skolverket och läsa på om modulerna och se på portalen.” (Anna) 
  
Anna och Linda uttrycker liknande åsikter kring att skolan inte uppmuntrar lärare att utveckla 
den digitala kompetensen. Linda uttrycker att utbildning för att utveckla digital kompetens 
oftast är frivillig. Anna förklarar att det inte finns någon som kontrollerar om det är gjort och 
de flesta lärare har inte tid med det under arbetstiden. Det är svårt att hinna med på grund av 
att lärare oftast har 30–40 minuter på sig mellan lektioner. Anna förklarar att lärare oftast 
väljer att ta en kaffekopp och gå runt i korridorerna för att skapa relationer med eleverna 
istället för att jobba med sin digitala kompetensutveckling. 
  
Ulf förklarar att lärare i hans arbetslag fick möjlighet att gå en frivillig kurs som de själva tog 
initiativ till. Enligt Ulf erbjöd ledningen lärare tid för att genomföra detta även fast tiden inte 
var helt tillräcklig. Ulf förklarar att de hade velat ha mer tid för att genomföra kursen som går 
var tredje vecka för att kunna förbereda innan och efter. 
  
Petra förklarar att under deras utbildning ges oftast läxor som sedan redovisas veckan efter. 
Petra säger att detta fungerar bra och uttrycker att genom att testa själv ges de bästa 
möjligheterna för att lära sig. Petra beskriver att de har utbildning en gång i veckan där lärare 
samlas. På dessa utbildningar ges tips och råd mellan lärare och de diskuterar arbetsformer 
och lär sig nya digitala verktyg.    
  
“På våra utbildningar brukar vi få läxor som man ska redovisa till veckan efter vilket funkar 
bra. Att få testa själv är nog det bästa sättet att lära sig på.” (Petra) 
  
Gustav förklarar att det har utbildningar någon gång per termin. I kommunen som Gustav 
jobbar inom är de aktiva med att använda Google applikationer. Gustav uttrycker att det är 
några lärare på skolan som utbildats mer än det andra för att de ska kunna ge stöd åt resten. 
Utöver detta förklarar även Gustav att de har workshops där lärare delger varandra med 
information. Gustav uttryckte att workshops gav mycket eftersom lärare kunde delge 
varandra. Dock uttryckte Gustav att det är något som kontinuerligt måste genomföras för att 
utbytet ska ske.   
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Emanuel förklarar att skolan gör vissa punktinsatser där de använder studiedagar för att 
genomföra utbildning. Emanuel förtydligar dock att dessa dagar kan vara problematiska 
eftersom han säger att vissa lärare tycker det är för enkelt medan andra hade behövt mer stöd. 
Det stöd som kommer från skolan är inte individanpassat för olika lärare vilket leder till att 
nivån på utbildningstillfällena kan skilja sig mycket. Emanuel uttrycker även att det är skolan 
som är ansvarig för att lärare utvecklas men det är svårt att veta vilka som kan och inte. 
  
“Det görs ju punktinsatser emellanåt och vi har nya program och då använder vi studiedagar 
och sätter oss ner men det där är alltid lurigt för då är det ju några som, men ska vi hålla på 
med det hela dagen, det där fattade jag redan innan lunch, medan några, va ska vi bara göra 
det en dag jag har inte hunnit lära mig.” (Emanuel) 
  
Mona förklarar att de ska införa ett nytt system till hösten men skolan har inte gett ut någon 
tydlig information kring systemet eller hur utbildningen ska gå till. Mona förtydligar att det 
som lärare har hört är att det ska vara tre utbildningstillfällen och efter det så förväntas det att 
lärare ska kunna använda systemet. Mona uttrycker att hela projektet har varit diffust och det 
är endast tre lärare som fått ta del av informationen som ska skapa en plan för hur lärare ska 
utbildas på den avsatta tiden. 
  
Enligt Hamed finns det inte någon uppmuntran från skolan och det är inte heller uttalat att de 
måste använda de digitala verktygen för att genomföra undervisningen. Hamed har arbetat på 
skolan i två år och säger att utveckling av digital kompetens inte är något som har talats om 
under dessa år. Hamed förklarar att det är upp till varje lärare hur de väljer att använda de 
digitala verktygen vilket leder till att det kan bli en skillnad mellan olika klassrum. Hamed 
uttrycker även att digital kompetens är något som är underprioriterat på skolan.   
  
Anna beskriver att skolan oftast har en plan att schemalägga så att lärare ska få en för- och 
eftermiddag utan lektioner. Detta ska kunna ge utrymme till lärare att arbeta fritt med det 
behov de har. Anna förtydligar dock att detta sker sällan eftersom salarna styr då det hela 
tiden ska vara aktivitet i dem. Om salarna står tomma kostar det pengar vilket leder till att det 
är svårt att få ihop ett önskvärt schema för lärare. 
  
Linda förklarar att allt i skolan hela tiden måste dokumenteras digitalt. På skolan där Linda 
arbetar skickade de iväg tre personer för att få en genomgång kring hur dokumentationen ska 
digitaliseras. Linda förtydligar att det hade varit bättre att ta en person till skolan istället som 
kunde lära alla samtidigt. Genom att bara utbilda tre personer är det lättare att information 
försvinner på vägen och att lärare får olika kunskapsnivåer.   
  
“Allt måste dokumenteras hela tiden och då skulle vi få ett nytt system. Men då skickade de 
iväg bara tre stycken på den genomgången och så fick de tre typ förklara för oss andra. Och 
jag tycker väl att då borde man kunnat tagit hit någon på en föreläsning istället för att bara 
skicka iväg tre stycken.” (Linda) 
  
Hannah förklarar att rektorn på skolan har satt ett mål som alla lärare ska nå upp till. Hon 
förtydligar även att detta mål inte innehåller några planer eller strategier över hur lärare ska nå 
dit. Hannah förklarar att det inte är frivilligt för lärare att nå målet men att det samtidigt inte 
ges något stöd om det inte frågas efter. Skolan har inte heller någon kontroll på vilken digital 
kompetens som lärare har på skolan utan det förväntas att lärare ska söka hjälp själva om de 
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behöver det. Hannah förtydligar även att hon inte tycker att tiden de får från skolan räcker till 
och att lärare hade velat ha mer tid för att sitta och diskutera tillsammans. 
  
Petra uttrycker att på grund av att hon arbetat med digitala verktyg under sin utbildning har 
hon lättare att uppnå en god digital kompetens. Petra förklarar att hon får det stöd hon 
behöver för att kunna utveckla den digitala kompetensen. Hon är nöjd med det stöd som ges 
från skolan och har inget behov av något mer stöd än det hon redan får. 
  
“Men allting har gått jättebra och programmen är så pass enkla att man lär sig väldigt 
snabbt. Troligtvis hade jag ett försprång i och med att jag har testat olika digitala verktyg 
under utbildningen. Jag kan tänka mig att det hade känts svårare annars.” (Petra) 
  
Ulf förklarar att skolan inte har någon direkt koll på vilken nivå av digital kompetens varje 
lärare besitter utan de har endast en vag uppfattning utifrån vad varje lärare arbetar med. 
Enheten på skolan som Ulf arbetar på har tagit fram en digitaliseringsplan som är 
konkretiserad till årskurserna. Detta är dock inte något som används eller följs på skolan 
enligt Ulf.   
  
Även Mona förklarar att skolan inte har någon kontroll på vart lärare befinner sig i sin digitala 
kompetens. Mona uttrycker att hon tror det fortfarande hade varit möjligt för lärare att skriva 
på papper i din undervisning för det enda som ställs krav på är att kunna hantera 
uppdateringar i det gemensamma systemet för frånvaro och föräldrakontakt. Mona förklarar 
att det inte finns några tydliga krav på hur digitala verktyg ska användas vilket leder till en 
spridd digital kunskap mellan lärare. 
  
Linda beskriver att det kan vara problematiskt om skolan bara får en typ av stöd för lärare. 
Alla lär sig på olika sätt och det krävs flera olika metoder som kan leda till att alla har 
möjlighet att lära sig. Linda är tydlig med att förklara att det finns en stor skillnad mellan 
kompetensen och viljan att lära sig hos lärare. Det finns många som fortfarande har ett 
gammalt synsätt kring hur undervisningen bör gå till och är då inte lika måna om att lära sig 
nytt. 
  
Gustav uttrycker att lärare hjälper varandra inom arbetslaget. Problemet med 
utbildningstillfällena är att det endast är enstaka tillfällen då och då. Gustav förklarar att det 
hade behövt vara mer sammanhängande men att det samtidigt ligger på varje person att ta 
ansvar för att lära sig. 
 
4.1.2 Stöd från Skolverket 
 
Linda beskriver att Skolverket ofta är otydliga med vilka riktlinjer som gäller för att uppnå 
digitaliseringsstrategin. Linda förtydligar att hon är medveten om att det finns riktlinjer men 
att hon tycker de borde bli bättre. Petra beskriver att hon använder en modul från Skolverket 
som handlar om att utbilda lärare inom digitaliseringen i skolan. Hannah förklarar att på deras 
skola har lärare fått anmäla sig till en kurs där en del av materialet som används under kursen 
kommer från Skolverket.      
  
“Men jag har aldrig fått höra om att det finns riktlinjer över hur man ska uppnå. Ja jag 
tycker ju att dom borde bli bättre. Det är bara massa tjafs.” (Linda) 
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Anna förklarar att hon inte tror att det är många som använder utbildningsmaterial från 
Skolverket eftersom det är något som måste uppsökas själv. Skolverket skickar inte ut något 
veckobrev eller information om nya moduler eller liknande. Anna förklarar vidare att 
Skolverket inte heller uppdaterar om information kring modulerna. Lärare får själva maila 
Skolverket för att se vad som har hänt och uppdatering kring moduler. Anna uttrycker dock 
att hon har anmält sig frivilligt och genomfört onlinekurser från Skolverket där hon har 
genomfört olika övningar. 
  
Linda förklarar att hon inte har tagit del av utbildningsmaterialet från Skolverket. Detta tror 
hon delvis beror på att det saknas information om detta både från skolan och från Skolverket. 
Linda berättar att det är något som borde informeras om mer så att lärare vet om vad som 
finns och hur de kan använda de material som finns. Linda förtydligar att Skolverket är dålig 
på att informera om vad som finns för material och hur det kan sökas upp. Emanuel uttrycker 
att han har hört att det finns material från Skolverket men det är inget som han har tagit del 
av. Även Mona förklarar att hon förmodligen har sett något mail från kommunen med 
material någon gång men på grund av tidsbrist har hon inte haft möjlighet att läsa det. 
  
Hamed förklarar att de använder Skolverkets material när de suttit i möte med andra lärare för 
att se filmer och diskuterat utifrån dessa. Detta är något som lärare har tagit egna initiativ till 
att göra och Hamed förklarar att det har känts jättebra. Lars uttrycker att han har tagit del av 
materialet som finns på Skolverket men han säger att han inte tror att det är så vanligt att 
lärare gör det.          
  
Gustav uttrycker att problemet med Skolverket är att det aldrig tas bort arbetsuppgifter trots 
att det tillkommer nya för lärare. Gustav förklarar att Skolverket ger möjligheterna för att 
utveckla den digitala kompetensen och att det räcker. Han beskriver även att det är något som 
måste påpekas kontinuerligt och det är inget som kommer arbetas med sju dagar i veckan. 
Skolverket ger lärare kicken till att arbeta med det själva för att kunna utvecklas på egen 
hand.    
  
“Sen märker man ju att allting måste ju påpekas igen, nej jag tycker det räcker, vi har 
möjligheterna. Men förvänta dig inte att nu ska vi ha sju dagar då och då när vi gör detta. 
Utan här får du kicken. Vi säger ju det till eleverna, här får du möjligheten att arbeta själv, 
då ska lärare också kunna göra det.” (Gustav)   
  
Gustav berättar att den bästa metoden för att utveckla digital kompetens är att lärare som 
dragit nytta av digitala verktyg visar vilken nytta de har fått. Han förklarar att det är genom att 
delge kollegor med den nyttan som andra kommer förstå vad det kan ge. Gustav berättar även 
att han inte tagit del av informationen som Skolverket delar ut och påpekar även att trots att 
informationen är bra så passar det inte alla. Vissa lärare vill ha det personliga mötet eftersom 
äldre lärare kan ha svårt att söka upp det själva. 
  
Gustav förklarar att det kan vara bra om kommuner och Skolverket ställer krav på vissa grejer 
men att det är upp till lärare själva att lära sig eftersom det är en vinst för dem. Gustav 
uttrycker att han tror att det kan bli problematiskt med strikta direktiv. Att ha för strikta 
direktiv kommer inte att passa alla. Lärare lär sig alla på olika sätt vilket kan leda till att det 
begränsar lärare mot en viss metod uttrycker Gustav. 
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4.2 Informellt stöd 
 
Ulf uttrycker att lärare måste våga pröva sig fram för att utveckla sin digitala kompetens. 
Ulf förklarar att han är superanvändare på den skola som han arbetar på och hjälper sina 
kollegor med frågor kring digitalisering. Han förklarar även att han är självlärd men har en 
god kompetens kring digitaliseringen i skolan. Ulf uttrycker att han tycker det är kul med 
digitalisering vilket har hjälpt honom att utvecklas mer med hjälp av egna initiativ.  
 
4.2.1 Kollegialt stöd 
 
Enligt Anna utvecklas den digitala kompetensen med hjälp av andra lärare. De får ingen hjälp 
från skolan eller kommunen men med hjälp av att vara nyfikna så lär de sig nya saker som de 
sedan sprider vidare till sina kollegor. När lärare träffas delar de med sig av vad de lärt sig 
och kan på så sätt försöka utveckla den digitala kompetensen. Det blir ofta att lärare får sitta 
på kvällarna och lära sig själva för de får ingen tid på arbetstid förklarar Anna.    
  
“Men sen är det väl nyfikenheten som driver vår digitala kompetens framåt. Man hittar något 
litet guldkorn någonstans och så sprider man det till sina kollegor.” (Anna) 
  
Emanuel uttrycker att han inte är så kunnig inom datorer men för att få stöd frågar han sina 
kollegor som är kunnigare. Han förklarar även att om det kommer något nytt så finns det 
alltid någon som kan bättre som kan hjälpa. Eftersom de jobbar i arbetslag finns det oftast 
någon som kan fylla kunskapsluckan som finns mellan de olika lärarna förklarar Emanuel. 
Emanuel uttrycker även att lärare utvecklar sin kunskap via mun till mun metoden mellan 
olika lärare när någon har använt eller lärt sig något nytt. 
  
“Vi hade ett program som hette Onenote och det hade vi genomgång på men då krånglade 
min dator så jag fattade ingenting men då gick jag ju till en person som jag vet har lätt för det 
och så satte jag mig ner med henne och så lärde hon mig det.” (Emanuel)   
 
Enligt Hamed träffas en grupp lärare en gång i veckan och ibland diskuteras digitaliseringens 
påverkan på undervisningen. Hamed förklarar att de inom denna grupp även har testat att ha 
en kortare lektion tillsammans för att kunna diskutera vad det är de ska göra. Ulf förklarar att 
de inom arbetslaget delar med sig av nya funktioner och annat som är användbart och att det 
är på det sättet de lär sig mer. Det är viktigt att känna trygghet inom arbetslaget för att det ska 
vara något som görs tillsammans och inte varje person för sig. Enligt Ulf stöttar skolan inte 
aktivt utvecklingen av digital kompetens om det inte är en konkret kurs som kan ge värde för 
organisationen eller arbetslaget. 
  
Enligt Mona sprids den mesta kunskapen mellan kollegor. Det är lärare som lär varandra att 
använda digitala verktyg och inte skolan som gör några insatser förklarar Mona. Mona 
beskriver att hon är relativt självgående men om det uppstår problem eller frågor så är det en 
kollega som hon tar hjälp av. Gustav förklarar att det finns en spridd kunskap bland lärare, 
vissa har det svårare än andra vilket kräver att de behöver lägga mer tid på att utveckla den 
digitala kompetensen. Gustav uttrycker att det ligger på lärare själva att utveckla den digitala 
kompetensen och om de vet att det är en fördel för dem så kommer de att göra det. 
  
“Jag tycker att det ligger på en själv. Grejen är ju precis som med ekonomi, är det en fördel 
för dig så kommer du att göra det. All min undervisning sen 3 år ligger ju sparad på nätet så 
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jag kan ju bara gå tillbaka och se vad jag har gjort samtidigt kan jag gå tillbaka och 
analysera dem.” (Gustav) 
 
4.2.2 Egna initiativ 
 
Lars har tagit egna initiativ på skolan där han har genomfört workshops med olika lärare för 
det mest grundläggande inom bland annat den nya undervisningen kring programmering. 
Enligt Lars är det en stor utmaning att läroplanen förändras vilket är anledningen till varför 
han har genomfört workshops. Lars förklarar att han är den enda som har gått kurser kring 
programmering men han uttrycker att han tycker det hade varit bättre om alla lärare gick på 
kursen istället för att han skulle komma tillbaka och lära alla. 
 
Anna förklarar även att lärare endast är självlärda och har inte fått något utbildningspaket 
kring hur den nya tekniken går till. Anna förklarar att det är ofta som det läggs tid hemma på 
kvällarna för att besluta om vad som ska köpas in för digitala tjänster och digitala läromedel. 
Det är viktigt att veta vilka det är som ligger bakom tjänsterna för att inte köpa in något som 
kommer lära eleverna fel. 
  
Hannah förklarar att hon samlar information för att öka sin digitala kompetens via sociala 
medier. Där använder hon bland annat bloggar som beskriver hur digitala verktyg kan 
appliceras i undervisningen. Hannah uttrycker även att hon använder Instagram och 
Facebookgrupper som skapats för att lärare ska kunna delge varandra med kunskap. Dessa 
sociala medier drivs av andra lärare som delar med sig om hur de använder digitala verktyg 
för att sprida idéer förklarar Hannah. 
  
“Som man följer både på Facebook och Instagram där man får mycket tips och idéer. Det 
finns många som delar med sig väldigt mycket”. (Hannah)   
  
Enligt Emanuel är han ofta trött direkt efter sina lektioner så mycket av hans arbete sker på 
kvällen när han är hemma. Det är även då som han kollar upp olika saker som kan utveckla 
hans undervisning. Emanuel förklarar att han oftast kollar sociala medier såsom Youtube för 
att lära sig nya saker och för att sedan kunna använda de kunskaperna och verktygen i sin 
undervisning. Emanuel förklarar även att det har skett att han har fått material och lärt sig 
genom sina elever som har kommit med input. Även Hamed förklarar att han tar egna initiativ 
för att hitta nya sätt att använda de digitala verktygen på för att utveckla sin undervisning. 
  
Anna beskriver att hon själv har anmält sig till kurser genom Skolverket för att utveckla sin 
egen digitala kompetens. Även Lars förklarar att han frivilligt har valt att anmäla sig till 
kurser för att ta egna initiativ att utveckla sin digitala kompetens. Lars beskriver att han även 
tar flera egna initiativ hemma på kvällar där han testar olika program och sitter och testar 
olika koder. Lars förklarar även att han använder Youtube mycket eftersom det innehåller 
flertalet tips och metoder. 
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5 Analys 
 
Vår analys pekar på att lärare har flera olika upplevelser kring de stöd de får för att utveckla 
sin digitala kompetens. Dessa upplevelser har identifierats utifrån resultatet och hur lärare 
uttrycker att de upplever de stöd de får för att utveckla sin digitala kompetens. När vi 
analyserade det empiriska materialet sorterades de olika stöden som formellt och informellt. 
Formellt stöd innebär att stöd ges på ett medvetet sätt för att uppfylla ett specifikt syfte. 
Informellt stöd är när stöd ges under spontana och vardagliga tillfällen samt att det inte finns 
några specifika aktiviteter kopplade till stödet. I tabell 5 presenteras upplevelser som 
framkom i analysen kring hur de olika typer av stöd upplevs av de lärare som deltog i studien.  
 

Tabell 5. Sammanställning över hur formellt och informellt stöd upplevs. 
 

Givande  Icke Givande  

Formellt Värdefullt 
Samhörighetsskapande  

Stressande 
Otydligt 
Otillräckligt  
Icke utmanande  
Bortglömt 

Informellt  Tryggt 
Enkelt 

Ojämnt  

 
Vår analys pekar på att när lärare blev tilldelade uppgifter och förväntades delta på kurser 
uppstod det i flera fall stress. Trots att stödet skulle hjälpa lärare upplevdes det enligt vår 
analys att lärare hade för stor tidsbrist för att stödet skulle upplevas som givande. Ur analysen 
framträder bilden att inga arbetsuppgifter tas bort när lärare får nya stöd vilket leder till att de 
upplevs stressande. Även fast skolor ger lärare möjlighet till formellt stöd upplevs det som 
icke givande eftersom tiden är begränsad. Tidsbristen leder till att formellt stöd upplevs som 
stressande istället för givande.  
 
När vi analyserat vårt empiriska material framkom det att formellt stöd finns men det upplevs 
som otydligt. Det finns stöd men lärare får inte tillräcklig information, vilket leder till att det 
upplevs som otydligt och därmed icke givande. Vår analys pekar på att lärare förväntas söka 
information och på egen hand ta stöd för att utveckla sin digitala kompetens. Eftersom lärare 
förväntas söka information på egen hand upplevs det som otydligt på grund av att skolan inte 
ger några givna direktiv kring hur de kan utveckla sin digitala kompetens och använda 
digitala verktyg. Även detta upplevs som icke givande eftersom otydlighet genererar i att 
lärare inte använder de formella stöden.  
 
Ur vår analys framkom det att det formella stödet upplevs i flera fall som otillräckligt. Lärare 
får inte tillräcklig information om hur de ska utveckla sin digitala kompetens utan förväntas 
söka efter information själva. Analysen pekar på att lärare upplever att skolan inte erbjuder 
tillräckligt med stöd för att lärare ska utvecklas, utan stöden sker endast vid enstaka tillfällen. 
På grund av bristen på kontinuerligt formellt stöd framkom det från vår analys att lärare 
upplever att det formella stödet är otillräckligt och icke givande.  
 
Enligt vår analys upplevs det formella stödet inte som utmanande eftersom det endast ges stöd 
för grundläggande kunskap. Detta stöd upplevs som onödigt eftersom flertalet lärare har en 
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grundläggande digital kompetens och får då inget stöd för vidareutveckling. När vi genomfört 
vår analys framkom det att det formella stödet upplevs som icke givande eftersom lärare 
efterfrågar individanpassat stöd på grund av att den digitala kompetensen är spridd mellan 
olika lärare och de har olika behov. Det formella stödet anpassas inte efter vad lärare behöver, 
vilket leder till att lärare inte upplever stödet som utmanande.   
 
När vi analyserade vårt empiriska material framkom det att lärare upplever att de blir 
bortglömda av skolan. Det framkom under vår analys att lärare upplever att de inte får något 
utbildningspaket för att utveckla sin digitala kompetens. Det framkom dock även att det finns 
stöd men på grund av att dessa stöd upplevs som icke givande uppfattades stöden som icke 
existerande. Vår analys pekar på att skolan inte har någon kontroll över vart lärare befinner 
sig i sin digitala kompetens vilket leder till att lärare upplever att skolan glömmer bort dem. 
Skolan tar för givet att lärare ska utveckla sin digitala kompetens själva och tillgodoser inte 
lärare med det formella stöd som krävs.  
 
Enligt vår analys får lärare inte något stöd om det inte frågar efter det själva. Det förväntas 
oftast att lärare ska söka efter information och kunskap på egen hand eftersom skolan 
underprioriterar utvecklingen av digital kompetens för lärare. På grund av att lärare inte får 
någon uppmuntran upplever de enligt vår analys en bortglömdhet vilket leder till att det 
formella stödet upplevs som icke givande. Vår analys indikerar att lärare efterfrågar mer stöd 
men trots det så erbjuds det inte. Lärare upplever att de inte får någon information kring nya 
projekt och att digital kompetens inte diskuteras på skolan eftersom annat prioriteras före 
vilket leder till att flera lärare struntar i det.   
 
Ur vår analys framkom det att det formella stödet upplevs som värdefullt när lärare får tid att 
arbeta med materialet för kursen både före och efter tillfället. Det upplevs även som värdefullt 
när utbildning sker kontinuerligt och skolan är engagerad i att lärare utvecklar sin digitala 
kompetens. När den digitala kompetensen prioriterades upplevs stödet som tillräckligt och 
givande. Vår analys pekar på att lärare upplever samhörighet när de får formellt stöd. Det 
formella stödet ger lärare möjlighet att samlas och delge varandra med information vilket 
upplevs som givande. När lärare träffas för att diskutera i grupper upplever de samhörighet 
eftersom de arbetar tillsammans och hjälper varandra.    
 
Ur vår analys framkom det att informellt stöd kan upplevas som ojämnt eftersom det skapar 
ojämna kunskapsnivåer. Lärare förväntas själva ta ansvar för det informella stödet vilket leder 
till att flertalet lärare struntar i att utveckla sin digitala kompetens medan andra använder flera 
informella stöd för att utvecklas mer. På grund av bristen på struktur upplever lärare att den 
digitala kompetensen är spridd mellan olika lärare vilket leder till att det upplevs som icke 
givande.   
 
Vår analys pekar på att det informella stödet skapar en trygghet mellan lärare eftersom de tar 
hjälp av andra kollegor. Om en annan lärare kan mer så frågar de andra kollegorna den läraren 
vilket skapar en trygghet eftersom de inte behöver invänta ett kurstillfälle eller något annat 
formellt stöd. Genom att alltid ha en kollega att ta hjälp av upplevs det informella stödet som 
en större trygghet. Lärare upplever att det är viktigt att känna trygghet för att de ska kunna 
arbeta tillsammans vilket de gör när de hjälper varandra. Vid informellt stöd arbetar lärare 
tillsammans och inte varje person var för sig själv vilket upplevs som en trygghet eftersom de 
arbetar som en gemensam grupp. Tack vare att lärare arbetar tillsammans upplevs det 
informella stödet som givande. 
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Vid vår analys framkom det att lärare upplever det informella stödet som enklare än det 
formella stödet. Vid informellt stöd finns det alltid en kollega att ta hjälp av och sociala 
medier finns alltid tillgängligt ifall lärare behöver stöd. Det informella stödet kräver ingen 
planering utan det sker spontant vilket leder till att lärare upplever att det är enkelt och 
givande att använda.  
 
  



 27 

6 Diskussion 
 
För att ny teknik ska användas är det viktigt att användarna utbildas (Nelson & Cheney, 
1987). Nelson och Cheney (1987) presenterar olika typer av utbildningsmetoder för att 
användare ska utbildas vid implementering av ny teknik. Analysresultaten pekar på skolor 
tillämpar flertalet utbildningsmetoder för att utveckla digital kompetens, dock ges i största 
utsträckning inte tillräckligt med tid och engagemang från ledningen för att lärare ska uppleva 
att stödet är givande. Det finns ingen standard för hur utbildning av användare ska 
genomföras vilket leder till att det kan vara svårt att genomföra utbildningar (Batenburg & De 
Wall, 2012). Även vårt analysresultat pekar på att det inte finns någon standard för hur 
utbildningen genomförs men samtidigt används flertalet av Nelson och Cheneys (1987) 
metoder. 
 
Lärare som har en elevcentrerad uppfattning använder oftast mer teknik och digitala verktyg i 
sin undervisning och har erfarenhet av digitalisering (Tondeur et al., 2017). Vår analys pekar 
på att lärare som har intresse och använder mer teknik än andra lärare tar stöd via sociala 
medier. Denna typ av informella stöd upplever lärare enligt vår analys som enkla att tillämpa 
eftersom de alltid finns tillgängliga att nyttja. Tack vare att de upplevs som enkla att använda 
upplevs stöden som givande. Enligt vår analys var kollegialt stöd det informella stöd som 
användes mest. Genom att använda kollegialt stöd kan lärare delge varandra och ta eget 
ansvar för sin utbildning (Tallvid, 2015). Analysresultaten indikerar att lärare upplever detta 
stöd som givande eftersom det upplevs som tryggt tack vare att lärare arbetar tillsammans. De 
är även i kontakt med andra lärare dagligen vilket kan leda till återkommande utbildning. För 
att teknik ska användas i verksamheter krävs återkommande utbildning och support (Tallvid, 
2015). Informellt stöd möjliggör återkommande utbildning tack vare att det är enkelt med 
daglig kontakt mellan andra lärare och sociala medier.  
 
Kurser, föreläsningar och seminarium innebär att en expert inom området lär ut till 
användarna (Nelson & Cheney, 1987). Dock används frivilliga externa utbildningar och 
kurser som stöd för lärare. Externa kurser och utbildningar möjliggör stöd utanför 
verksamheten där utomstående parter utbildar användarna (Nelson & Cheney, 1987). Vår 
analys pekar på att lärare får möjlighet att delta på kurser men de upplever att tiden inte finns 
för att arbeta igenom materialet innan och efter vilket leder till att stödet upplevs som 
stressande. Analysresultaten indikerar dock på att lärare upplever det formella stödet som 
givande när de får tid för att arbeta med materialet innan och efter utbildningstillfället. När 
lärare får tid att arbeta med materialet innan och efter upplevdes det som värdefullt. Vår 
analys pekar även på att det formella stödet upplevs som samhörighetsskapande när lärare 
arbetar tillsammans för att delge varandra och utveckla den digitala kompetensen.    
  
Analysresultaten pekar på att alla skolor har tillgång till en superanvändare inom 
organisationen. Superanvändaren är en expert inom området som hjälper övrig personal 
(Nelson & Cheney, 1987). Denna utbildningsmetod innebär att lärare tar kontakt med 
experten när de behöver hjälp och det genomförs inga planerade föreläsningar eller 
utbildningar. Detta gav möjlighet till individanpassat stöd vilket upplevs som givande för 
lärare. Användarutbildning ska vara individanpassad för att det ska ge en önskvärd effekt 
(Batenburg & De Wall, 2012). Genom att lärare tar kontakt med superanvändaren när de har 
ett behov blir stödet mer individanpassat och personligt till den som behöver stöd. 
Analysresultaten pekar på att superanvändare upplevs som ett givande stöd men att på grund 
av att det endast var en person som hade detta ansvar på skolan var tiden för stöd begränsad. 
Utbildningen ska även vara lämplig utifrån det behov som finns (Batenburg & De Wall, 
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2012). Vår analys pekar på att tidsbristen leder till att superanvändaren fokuserar mer på 
hårdvara än på mjukvara eftersom tiden inte räcker till för att stödja lärare i mjukvara och 
utbildning.  
  
Lärare ska få tillgång till tekniskt stöd precis som pedagogiskt stöd för att kunna genomföra 
sitt arbete (Utbildningsdepartementet, 2017:1). Vår analys pekar på att de flesta lärare 
upplever att de inte får ett tillräckligt tekniskt stöd. Genom att inte ge lärare tillräckligt med 
stöd för teknik och de digitala verktyg som införs i skolan kan det leda till att den nationella 
digitaliseringsstrategin inte realiseras. Analysresultaten pekar på att lärare efterfrågar mer tid 
och möjlighet att kunna utnyttja det informella stödet. Analysresultatet visar även att kurser 
och föreläsningar kan vara bra för att få en grundförståelse men för att utvecklas mer är det 
enklare att ta stöd av andra kollegor som kan visa hur digitala verktyg används praktiskt.  
  
Lärares inställning kan vara avgörande för om teknik integreras i undervisningen eller inte 
(An & Reigeluth, 2011). Analysresultaten pekar på att på grund av bristande stöd kan lärare 
vara negativa till teknikanvändning. En faktor till att lärare har en negativ inställning till 
teknik kan bero på att de upplever en brist på teknisk support (Tallvid, 2015). 
Analysresultaten indikerar på att flertalet av de stöd som erbjuds upplevs som icke givande 
vilket leder till att den nya tekniken används i en mindre utsträckning.  
   
För att ny teknik ska bli en del av utbildning för lärare krävs det att lärare förstår vad 
digitalisering innebär och hur det kan användas inom branschen (Krumsvik, 2014). Vår analys 
pekar på att det inte finns någon plan över hur lärare ska få stöd och det saknas även 
uppföljning. Digital kompetens måste ständigt utvecklas för att det som är god digital 
kompetens nu kommer vara otillräcklig om några år (Utbildningsdepartementet, 2017:1). Det 
är viktigt att skolor ska kunna hantera digitaliserings utveckling eftersom målet är att ligga i 
framkant i Sverige. Vår analys pekar på att det i nuläget inte finns någon tydlig plan kring hur 
utbildning av lärare kring digital kompetens ska genomföras.  
 
Det krävs inte endast kunskap om hur teknik tillämpas utan även hur den kan användas vid 
undervisning (Polly et al., 2010). Analysresultaten pekar på att det tekniska stödet för lärare är 
bristfälligt och på så vis även stödet för hur det ska integreras i undervisningen. Det kan dock 
uppstå problem med att integrera teknik i undervisning om lärare endast får stöd i form av 
teknikanvändning (Polly et al., 2010). Vår analys pekar på att lärare upplever det formella 
stödet som otydligt och otillräckligt. Lärare får inte tillräcklig med information om hur de ska 
kunna utveckla sin digitala kompetens för att integrera den nya tekniken på ett sätt som 
gynnar undervisningen.  
  
En utmaning med att införa ny teknik är att ledningen inte ger användaren tillräckligt med 
stöd (Butler & Sellbom, 2002). Vår analys pekar på att skolor underprioriterar utvecklingen 
av digital kompetens vilket leder till att lärare upplever det formella stödet som bortglömt. I 
vår analys framkom det att lärare upplever stödet som icke givande när skolan inte är 
engagerad i att ge stöd vid utveckling av digital kompetens för att kunna införa ny teknik. Om 
ledningen inte är engagerad och hjälper lärare att utveckla sin digitala kompetens så de kan 
använda digitala verktyg kan det leda till att den nationella digitaliseringsstrategin inte 
realiseras. Den nationella digitaliseringsstrategin utgår från att lärare behöver ha den digitala 
kompetens som krävs för att digitala verktyg ska användas i undervisningen 
(Utbildningsdepartementet, 2017:1). Ledningen behöver därför ge lärare stöd som upplevs 
som givande för att utveckla deras digitala kompetens.  
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Enligt vårt analysresultat upplevs det formella stödet som stressande eftersom de bidrar med 
mer arbete för lärare. En utmaning med att införa ny teknik är bristen på tid (Butler & 
Sellbom, 2002). Trots att lärare får tillgång till formella stöd saknas oftast en tydlig struktur 
för hur lärare ska integrera det i sitt arbete vilket upplevs som stressande. Vår analys pekar på 
att det formella stödet även upplevs som otydligt eftersom lärare förväntas söka information 
på egen hand på grund av att information från skola och Skolverket är bristfällig. Tidsbristen 
leder till att användare inte får tillräckligt med stöd för att kunna använda tekniken (Butler & 
Sellbom, 2002). Vår analys pekar på att detta kan leda till att formellt stöd som kunde 
användas, upplevs som icke givande på grund av tidsbristen. 
 
Analysresultaten pekar på att samma stöd inte passar alla lärare. Det finns inte ett stöd som 
kan användas på alla skolor. För att utbildning av användare ska ge önskvärd effekt krävs det 
att den är individanpassad (Batenburg & De Wall, 2012). Det gäller därför att skolor erbjuder 
olika typer av stöd som kan hjälpa alla lärare att utveckla den digitala kompetensen. Vår 
analys pekar på att bristen på individanpassat formellt stöd leder till att lärare inte upplever 
stödet som utmanande. På grund av bristen på utmaning vid formellt stöd pekar vår analys på 
att det upplevs som icke givande.   
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7 Slutsats 
 
Studien syftar till att besvara frågeställningen: Vilket stöd upplever lärare i grundskolan att de 
får för att utveckla sin digitala kompetens. Studiens syfte är att undersöka vilket stöd lärare får 
för att utveckla digital kompetens samt hur de upplever det stöd de får. Det stöd som 
grundskolelärare upplever att de får är både formellt och informellt. Det formella stödet är 
givande när det upplevs som värdefullt och samhörighetsskapande. Däremot är det formella 
stödet icke givande när det upplevs som stressande, otydligt, otillräckligt, icke utmanande och 
bortglömt. Det informella stödet är givande när det upplevs som tryggt och enkelt. Det 
informella stödet är dock icke givande när det upplevs som ojämnt.  
 
Studiens resultat är viktigt att ta del av för att kunna uppnå Sveriges nationella 
digitaliseringsstrategi. Lärare behöver stöd för att utveckla sin digitala kompetens och det 
stödet behöver vara givande för att lärare ska utveckla sin digitala kompetens när ny teknik 
införs. Studiens resultat betyder i stort att tid behöver avsättas för att lärare inte ska uppleva 
stress. Lärare behöver även bli informerade och uppmärksammade för att stödet inte ska 
upplevas som otydligt och bortglömt. Det stöd som lärare får behöver även kunna 
individanpassas och formas efter lärares behov för att stödet ska upplevas som utmanande och 
tillräckligt. Det är viktigt att ta del av studiens resultat för att det stöd som lärare får ska 
användas och inte förloras på grund av att det utförs på ett sätt som upplevs som icke givande. 
Lärare och rektorer kan använda studiens resultat för att utforma strategier som ger stöd till 
lärare för att de stöden ska upplevas som givande vilket möjliggör införandet av ny teknik i 
Sveriges skolor.   
 
7.1 Framtida forskningsförslag 
 
Studien har fokuserat på hur lärare upplever det stöd som ges för att utveckla sin digitala 
kompetens. Ett förslag till framtida forskning är att studera hur skolor aktivt kan arbeta för att 
alla lärare ska uppleva att de får det stöd de behöver för att följa digitaliseringens utveckling. 
Genom att studera hur skolor bör arbeta kan det ge en fördjupad kunskap om vilka stöd som 
utvecklar den digitala kompetensen genom framtagande av en tydlig struktur. Ett alternativ 
hade varit att genomföra en fallstudie på en skola för att undersöka vilken påverkan stöd som 
upplevs som givande har på lärares arbete. Detta kan undersökas för att se om det sker en 
förändring om lärare får tillgång till de stöd som de upplever som givande. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Intervjuguide  
 

 
Intervjuguide 

 
Intervjufrågor  

 
Inledande frågor  
 
 
2017 tog regeringen fram en nationell digitaliseringsstrategi för Sveriges skolor. Strategin 
innehåller riktlinjer kring hur skolor ska anpassas för att följa digitaliseringens utveckling 
och är framtagen för att Sverige ska ligga i framkant inom digitaliseringens utveckling. 
  

• Använder du IT i din undervisning? 

  
Skulle du kunna berätta lite om dina arbetsuppgifter och dina arbetsuppgifter kopplat till 
digitaliseringen? 
  

o Kan du berätta och ge exempel på hur du använder IT i undervisningen? 
o Vilka appar, programvaror, system eller liknande använder du i 

undervisningen? 
Fungerar de som de ska och är till hjälp i ditt arbete? 
 

 
Förändring i skolan  
 

• Hur upplever du att undervisningen i skolan har förändrats i takt med 
digitaliseringen? 

• På vilket sätt har dina undervisningsmetoder förändrats? 

 
 
Digital kompetens i grundskolan  

 
För att kunna undervisa elever i dagens digitala samhälle krävs det digital kompetens kring 
hur digitala verktyg kan användas men även läras ut till eleverna. (och med digital 
kompeten menar vi de färdigheter som en person har att kunna använda olika typer av 
digitala verktyg). Hur viktigt upplever du att det är med digital kompetens vid 
undervisningen idag? 
  



 

• Hur upplever du din digitala kompetens i förhållande till de arbeten du ska 
genomföra? 

o Är du helt självgående eller tar du stöd av någon? 
o Hur upplever du att du kan integrera digitala verktyg i din undervisning? 

  
• På vilket sätt arbetar denna skola för att nå en hög digital kompetens? 

  
• Vilka utmaningar har uppstått i takt med den snabba digitaliseringen för din 

undervisning? 

  
• Vem är ansvarig för utvecklingen av den digitala kompetensen, är det lärarna själva 

eller tas många initiativ för hela skolan? 
Får ni som lärare vara med och bidra till hur arbetet kring att utveckla digital kompetens 
sker?   

 
Stöd i utveckling av digital kompetens  
 
 
För att utveckla god digital kompetens behövs stöd och uppmuntran. Vilket stöd upplever 
du att du får för att utveckla din digitala kompetens? 
  

• Upplever du att du får bra stöd i utvecklingen av din digitala kompetens? 
o Av vem eller vilka får du stöd, och på vilka sätt? 

  
• Vad anser du krävs för att kunna stödja lärare att utveckla den digitala 

kompetensen? 
o Vilket stöd vill du ha i utveckling av din digitala kompetens? 

  
• Vilket stöd saknar du för att utveckla din digitala kompetens? 

  
• Vilka metoder anser du är bäst för att utveckla en bra digital kompetens? Ex. videos, 

seminarium, föreläsningar osv. 

  
• Skolverket har tagit fram stöd för skolor för att arbeta med digitalisering. Har du 

använt dig av dessa stöd och hur isåfall?  

• Vilka egna initiativ tar du för att utveckla din digitala kompetens? 
o Får du hjälp av någon utanför skolväsendet? 
o Förväntas det att lärare tar egna initiativ? 
o På vilket sätt tar du egna initiativ? 

Vad gör skolan för att stödja din utveckling av digital kompetens? 
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