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Lärare, digitalteknik och motivation 
En studie om vilka aspekter som påverkar lärares motivation att använda  
digitalteknik i undervisningen 
 
Teachers, digital technology and motivation 
A study about what aspects that affect teachers’ motivation  
to use digital technology in education 
 
Författare  

Maria Brunosson 
 
 

 

Sammanfattning 
Studiens syfte är att utveckla kunskap om lärares motivation till användning av digitalteknik i 
undervisningen. Ämnet belyses genom frågeställningarna; Vilken förståelse har lärare för den digitala 
teknikens roll i undervisningen? och Vilka aspekter påverkar lärarnas motivation till användning av 
digitalteknik i undervisningen? I studien deltar fem verksamma lärare som undervisar i årskurs 1-6. 
Utifrån semistrukturerade kvalitativa intervjuer beskrivs och kategoriseras aspekter som påverkar lärarnas 
motivation till att använda digitalteknik i undervisningen.  
   Studien visar att tvetydighet präglar lärarnas förståelse för den digitala tekniken. Lärarna uppvisar en 
förståelse för teknikens möjligheter och utnyttjar den för personlig utveckling och som informationsbank. 
Det framkommer dock inte lika frekvent att den digitala tekniken används i undervisningssituationen.  
   Det är flera aspekter som påverkar lärarnas drivkraft att använda digitalteknik i undervisningen. 
Tillgången till digitalteknik och huvudmans delaktighet är aspekter som visar sig ha stor påverkan på 
lärarnas drivkraft. Andra faktorer är tidsaspekten, intresse och kunskap om digitalteknik. Lärarna i studien 
har intresse för den digitala tekniken i undervisningen men önskar mer kunskap om mediet.  
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Abstract 
The objective of this study is to develop knowledge around teachers’ motivation to use digital 

technology in education. The study is performed with the following research questions; 

Which understanding does a teacher have of the role of digital technology in education? and 

Which aspects affects the teacher’s motivation to use digital technology in education? Five 

teachers who actively teach grade 1-6 takes part in the study. Semi-structured qualitative 

interviews are used to describe and categorize aspects that affect teachers’ motivation to use 

digital technology in education.  

   The study shows that teachers have an ambiguous understanding of digital technology. 

Teachers demonstrate understanding of the possibilities with digital technology and use it for 

personal development and as an information source. In contrast, digital technology is less 

frequently used while teaching.  

   Several aspects affect teachers’ incentive to use digital technology in education, access to 

technology and institutional involvement are exhibited as the most important factors. Other 

aspects are time, interest, and knowledge. All the participating teachers are interested in 

digital technology coupled with education while desiring more knowledge about the field.  
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Inledning 
Digitalteknik är idag en central del av samhället och Sverige är bland de bästa länderna i 

världen på digital användning. Likväl uppger närmare en miljon svenskar att de på grund av 

ointresse inte är aktiva IT-användare. Att förstå och använda digitalteknik är betydelsefullt för 

stora delar av arbetslivet och för att man ska kunna vara en aktiv medborgare. För att möta 

samhällets behov av IT-kunniga medborgare blir det viktigt att digitaltekniken är en naturlig 

del av utbildningssystemet i allt från förskola till högskola. För att nå dit krävs både en 

utveckling av lärarkåren och skolledningen samt en förändrad IT-pedagogik. Digitalteknik är 

inte den enda faktorn för att utveckla skolan, men en viktig del i en nödvändig förändring 

(Digitaliseringskommissionen, 2014). Ett förändringsarbete där digitalteknik får större 

utrymme har påbörjats och förstärks av skriften ”Skola i förändring” som utkom i samband 

med implementeringen av ”Läroplan för grundskolan 2011”, Lgr 11 (Skolverket, 2010). I Lgr 

11 har digitalteknik en tydligare framtoning och det är till exempel inskrivet ”att modern 

teknik ska kunna användas som ett verktyg för bland annat kunskapssökande och 

kommunikation” (Skolverket, 2011). Ett led i att nå läroplanens allt tydligare mål har varit att 

flera svenska skolor gjort stora investeringar på digitala verktyg (Grönlund, 2014). Detta har 

resulterat i att Sveriges skolor ligger i topp i en europeisk jämförelse när det gäller tillgången 

till digitalteknik1. Sverige hamnar dock efter i den europeiska jämförelsen, när det gäller 

användningen av tekniken. Det anses finnas flera anledningar till att digitalteknik inte 

används i undervisningen, lärarnas behov av kompetensutveckling anges ofta som en viktig 

faktor, avsaknad av tid en annan (Digitaliseringskommissionen, 2014). Inställningen till 

digitalteknik har även visat sig ha stor påverkan till hur tekniken används i undervisningen 

(Von Schantz Lundgren & Lundgren, 2011). Även om Lgr 11 har både ett centralt innehåll 

och flera mål som ska ingå i undervisningen är det i slutändan läraren som undervisar. Detta 

leder till spännande frågeställningar där en central fråga handlar om vad som påverkar läraren 

till användning av digitalteknik. Läraryrket är på många sätt i förändring och undervisningen 

ska anpassas till tekniken men hur motiverade är lärarna inför användningen av den digitala 

tekniken i undervisningen?  

  

1 Digitalteknik används som ett samlingsbegrepp och kan innebära datorer, läsplattor, mobiltelefoner 
och smartboards (Digitaliseringskommissionen, 2014). 

6 

 

                                                        



   Den digitala tekniken genomsyrar i dag alla delar av samhället därför bör det vara självklart 

att den även finns med i det pedagogiska arbetet. Det blir därför intressant att utveckla 

kunskap om lärarens motivation till att använda digitalteknik i undervisningen. Tanken med 

den här studien är att ge en inblick i verksamma lärares drivkrafter för användandet av den 

digitala tekniken i undervisningen.  

Syfte och frågeställningar 
I den här studien undersöks verksamma lärares relation till föreställningar om den digitala 

tekniken i undervisningen vilket sker hos fem verksamma lärare som undervisar i årskurs 1-

6. Studien kan betraktas som en metaundersökning där lärarens förhållningssätt och 

inställning till användning av digitalteknik undersöks.  

   Syftet är att utveckla kunskap om lärarnas motivation till användning av digitalteknik i 

undervisningen. Genom att studera följande frågeställningar kommer syftet att besvaras; 

 

• Vilken förståelse har lärare för den digitala teknikens roll i undervisningen? 

• Vilka aspekter påverkar lärarnas motivation till användning av digitalteknik i 

undervisningen? 
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Bakgrund 
Ett av de centrala begrepp som används i studien är digitalteknik. Det anses därför 

nödvändigt att inledningsvis förtydliga begreppet och dess användning i den här studien. 

Efter definitionen av digitalteknik ges en kort historisk inblick av teknikens framfart i den 

svenska skolan. Tre större satsningar kommer att förklaras närmare. Först två projekt som 

historiskt sett har haft stor betydelse för teknikens varande i skolan; KK-stiftelsens 

Fyrtornsprojekt och IT i skolan. Den tredje satsningen; En-till-en, är nutida och blir allt 

vanligare i dagens skolor. Efter följer en beskrivning av vad som i det här arbetet menas med 

att skolan är i förändring och sedan ges en lägesbild för digitalteknik i skolan.  

Definition begreppet digitalteknik 
Digitalteknik eller den digitala tekniken är ett vitt begrepp som inte allt för lätt låter sig 

definieras. För att förstå begreppet digitalteknik och dess användning i den här studien krävs 

en beskrivning av delarna som ingår; Digitalisering, IT/IKT och Digitala verktyg. 

Digitalisering 
Med digitalisering avsågs under en lång tid endast informationsdigitalisering, det vill säga 

omvandling av information till digital form. Under senare år har begreppet använts även i 

andra sammanhang. Enligt Digitaliseringskommissionen (2014) har begreppet fått 

ytterligare en definition: samhällelig digitalisering. Med detta menas en ökad användning av 

digitalteknik i bred bemärkelse där individer och organisationer kan utbyta information med 

sin omgivning på helt nya sätt. Det kan leda till en ökning av tillgängligheten och 

effektiviteten hos både företag och offentlig förvaltning (Digitaliseringskommissionen, 2014). 

Digitalteknik kopplas i den här studien till samhällelig digitalisering. 

IT/IKT 
Ordet Informationsteknik (IT) började användas under 1990-talet och några år senare kom 

informations-och kommunikationsteknik (IKT). Kombinationen teknik och kommunikation 

understryker att även kommunikationen är en viktig del av den moderna datatekniken. 

Begreppen IT och IKT används ofta i samma syfte där kommunikation är inkluderat (Riis, 

2000). I den här studien inkluderas IKT i digitalteknik.  

Digitala verktyg 
Digitala verktyg är i den här studien ett samlingsbegrepp för olika tekniska produkter. 

Digitala verktyg kan till exempel innebära datorer, surfplattor, projektorer, digitala 

skrivtavlor, smarta telefoner och digitalkamera/videokamera.  
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Svenska satsningar på digitalteknik i skolan  
Introduktionen av informationsteknik (IT) påbörjades under 1970-talet. Efter det har flera 

olika satsningar för att introducera datorn i undervisningen ägt rum. ”Dator i skolan” under 

1980-talet, ”Compis-datorn” i mitten av 1980-talet och ”Dator och skolan”, DOS, under tidigt 

1990-tal för att nämna några (Riis, 2000). Resultaten av de tidiga satsningarna var 

blygsamma och teknikens främsta användningsområde var som ordbehandlare. Under 1990-

talet ändrades synen på den digitala tekniken. Den gick från att vara en teknik att undervisa 

om till att bli ett verktyg att undervisa med. I samband med detta gjordes betydande 

satsningar på lärarnas kompetens för den digitala tekniken (Johansson & Nissen, 2001).  

KK-stiftelsens fyrtornsprojekt  
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, satsade mellan 1996-1999 

ca 1,5 miljarder kronor på 27 ”fyrtornsprojekt” för att öka IT-användningen i skolan och 

kompetensutveckla lärarna. 51 kommuner fick del av denna satsning som på sin tid var den 

största i sitt slag (Riis, Holmstrand, & Jedeskog, 2000). Huvudmålet med projektet var 

skolutveckling samtidigt som fokus låg på lärarna. Kompetensutveckling blev därför ett 

viktigt delmål. Svenska kommuner fick formulera projektansökningarna för att få del av KK-

stiftelsens medel. 27 projekt valdes ut där syftet exempelvis var att IT skulle bidra till att 

utveckla undervisningen eller väcka intresse för tekniken. Projekten följdes upp med 

intervjuer och enkäter där bland annat kommunpolitiker, skolledare, lärare och elever ingick 

(KK-Stiftelsen, 2006). Den stora förändringen till digitalteknik som fyrtornsprojekten skulle 

medföra infriades dock inte. Orsakerna till det ansågs vara flera, till exempel nämndes tre år 

som för kort tid att se en förändring och flera projekt hade som mål att lärarrollen skulle 

förändras vilket endast ett fåtal av lärarna upplevde. Lärarna ansåg även att innehållet i 

undervisningen inte påverkats under projektet (Johansson & Nissen, 2001).  

   KK-stiftelsens omfattande fyrtornsprojekt gav den digitala tekniken i skolan stor 

uppmärksamhet både i skolans värld och i massmedia. Det anses även vara en av de 

bakomliggande orsakerna till att nästa stora skolsatsning ägde rum, ”IT i skolan” (Nissen, 

2002). 

IT i skolan 
1999 låg Utbildningsdepartementet till grund för en kampanj med mottot ”Lärarens verktyg” 

(Riis, 2000). Kampanjen utvecklades sedermera till nästa gigantiska satsning ”IT i skolan”, 

ITis. Denna pågick mellan 1999-2002 och berörde hälften av alla lärare i Sverige. Även i 

denna satsning var lärarna i fokus och huvudmålet med ITis var kompetensutveckling av 

lärare där arbetslag prioriterades (Chaib, Chaib, & Ludvigsson, 2004). Tillgången till 

digitalteknik skulle även bli mer jämlik mellan olika kommuner och skolor (Nissen, 2002).  

9 

 



   ITis var framgångsrik för spridningen av digitalteknik och många lärare som varit 

engagerade i skolutvecklingsarbetet säger sig ha förändrat arbetssättet eller kunskapssynen. 

En anledning anses vara att projektet gav resursförstärkning varpå många lärare gavs tid att 

arbeta med IT-inriktad skolutveckling. Mindre studier visar även att lärarnas kompetensnivå 

ökat (Chaib et al., 2004). Genom att satsningen ITis berörde i stort sett alla kommuner i 

Sverige var det svårt att urskilja vilka effekter som var kvardröjande från KK-stiftelsens 

fyrtornsprojekt och vilka effekter ITis i sig självt skapat (Nissen, 2002). 2006 startade nästa 

satsning på lärarna ”Praktisk IT- och mediekompetens”, PIM. Syftet var att göra lärarna 

trygga med digitalteknik och uppmuntra till användning i undervisningen. När satsningen 

avslutades 2013 ansågs det ha varit ett framgångsrikt projekt där ett stort antal av landets 

skolor deltagit (Myndigheten för skolutveckling, 2012; Skolverket, 2014). 

En-till-en 
Den senaste satsningen på digitalteknik i skolan är ”en dator/surfplatta till varje elev” eller 

en-till-en som det allt oftare kallas. Denna satsning på digitala verktyg har sedan 2007 blivit 

allt vanligare i svenska skolor. Satsningen kan gälla ett antal klasser eller samtliga elever på 

en skola eller flera skolor i en kommun (Fleischer, 2013). Till skillnad från tidigare satsningar 

som varit finansierade externt ligger ansvaret här på lokal nivå (Grönlund, 2014). Den 

grundläggande idén med en-till-en var att komma bort från lärarauktoritet och stimulera 

elevernas lust att lära. Men nu för tiden har varje lokalt projekt sitt eget syfte och mål 

(Fleischer, 2013). Vissa positiva effekter med en-till-en har identifierats, till exempel större 

tekniska kunskaper och en ökad motivation bland eleverna samt lärare som utanför 

lektionstid är mer tillgängliga för eleverna. Kritik har riktats mot ökade kostnader för skolan 

ofta på bekostnad av färre personal och att eleverna utfört mer ensamarbete. Effekterna 

beror mer på genomförandet av projekten än på tekniken vilket innebär att skillnaden mellan 

skolorna är stora. Positiva förbättringar förekommer enbart i de skolor som utfört en-till-en 

satsning med en helhetssyn på det digitala verktygets användning i undervisningen. I andra 

skolor som inte lyckats med genomförandet kan i många fall ingen förbättring ses, i vissa fall 

upplevs till och med en försämring (Grönlund, Andersson, & Wiklund, 2014). 
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Förändringen i svenska skolan 
Hösten 2011 tillämpades en ny skollag (SFS 2010:800) där kunskap och en målstyrd skola 

fick fokus. Syftet var att offentliga och fristående skolor skulle ha samma regler, läroplaner 

och kursplaner. Skollagen innefattar flera förändringar, till exempel förtydligas rektorns roll 

och kraven på lärarens kompetens ökas. Kort efter den nya skollagen införs även ett nytt 

betygssystem. De samlade läroplanerna från Lpo 94 uppdateras och mål att sträva mot 

ersätts av övergripande mål och riktlinjer. Övergripande mål och riktlinjer blir nu med 

något enstaka undantag gemensamt för alla obligatoriska skolformer. Kunskapskrav införs 

för de olika ämnena och ett obligatoriskt innehåll tillkommer (Skolverket, 2010). 

Digitalteknik beskrivs tydligare och skrivs in i flera ämnen. I kursplanen för bild står det till 

exempel skrivet att varje elev ska ges förutsättningar för att ”skapa bilder med digitala och 

hantverksmässiga tekniker”. I syftet till matematik står det att varje elev ska ”ges möjligheter 

att utveckla kunskaper i att använda digitalteknik för att kunna undersöka 

problemställningar”. Det är även tydligt inskrivet i Lgr 11 att varje elev efter genomgången 

grundskola ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för bland annat 

kunskapssökande och kommunikation (Skolverket, 2011). 

Tillgången till digitalteknik i dagens skolor 
Sverige ligger i toppen av de europeiska länderna när det gäller tillgång till digitalteknik. 

Antal datorer har stigit men den senaste tiden ses främst en ökning på digitala skrivtavlor. 

Andra digitala verktyg som dataprojektorer och digitalkamera/videokamera blir även 

vanligare i svenska skolor (Digitaliseringskommissionen, 2014). Enligt Skolverket hade, 96 

procent av skolorna tillgång till dataprojektor och digitalkamera/videokamera och 72 procent 

hade tillgång till digital skrivtavla 2012 (Skolverket, 2013). Samtliga grundskolor hade någon 

tillgång till dator och i närmare 75 procent var minst hälften av datorerna nyare än tre år 

(Digitaliseringskommissionen, 2014). 

Elever 
Sedan 2008 har teknik som är avsedd för eleverna ökat kraftigt. Den består till 90 procent av 

datorer och 10 procent av surfplattor (Skolverket, 2013). Det går i genomsnitt 3,1 elev per 

dator/surfplatta i den kommunala skolan. Det är dock stor skillnad mellan skolor. 2012 var 

det 1 elev per dator/surfplatta i de bäst utrustade skolorna jämfört med 11,5 elever per 

dator/surfplatta i skolorna med lägst datortäthet (Digitaliseringskommissionen, 2014). En-

till-en satsningar har blivit vanligare, men det är endast 14 procent av eleverna i den 

kommunala grundskolan som har tillgång till en egen dator/surfplatta (Skolverket, 2013).  
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Lärarna  
2012 hade 77 procent av grundskolans lärare tillgång till en egen dator/surfplatta vilket är en 

ökning med 27 procent jämfört med 2008 (Digitaliseringskommissionen, 2014). I en studie 

av skolverket tillfrågades lärarna om de i tillräckligt utsträckning hade tillgång till 

digitalteknik för sin roll som lärare. Enligt lärarna upplevdes tillgången till digitala verktyg 

varierande. Dataprojektorer ansågs det vara god tillgång på, 68 procent av grundskolelärarna 

ansåg att de hade tillräcklig tillgång till dataprojektorer. Sämre tillgång upplevdes det vara till 

någon form av digital skrivtavla där 34 procent av grundskolelärarna upplevde tillräcklig 

tillgång. Digitalkamera/videokamera upplevde 46 procent av lärarna finnas i tillräcklig 

utsträckning (Skolverket, 2013). 
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Tidigare forskning  
Den internationella forskningen om den digitala teknikens användning i skolan är 

omfattande. Forskningen är dock svåröverblickad då den omfattar en mängd olika aspekter 

och infallsvinklar av hur undervisningen och elevernas lärande påverkas. Det råder därtill en 

viss oenighet hos forskare världen över huruvida den digitala tekniken har en positiv 

inverkan på lärandet eller ej. Såväl positiva som negativa effekter har rapporterats (Hylén, 

2013; Skolinspektionen, 2011). Flera verkar dock vara överens om att den digitala tekniken i 

sig själv inte förändrar skolan och dess resultat i någon riktning. Det avgörande är hur 

lärarna placerar in användningen av den digitala tekniken i undervisningen och vilket stöd 

som ges (se t.ex. Grönlund et al., 2014; Jedeskog, 2007; Nissen, 2002).  

   I det här avsnittet presenteras valda delar av den forskning som gjorts där lärarens 

inställning till digitalteknik har haft betydelse. Ambitionen är inte att täcka in samtliga 

studier på området utan här har valts att presentera några för denna uppsats relevanta 

studier.  

   Inledningsvis presenteras forskning som visat att tillgången till digitalteknik i skolan är 

större än användningen av den. Sedan följer forskning om lärares inställning till digitalteknik 

i undervisningen. Avslutningsvis presenteras studier som påvisat att lärarens inställning till 

digitalteknik har betydelse för användningen. 

Tillgången på digitala verktyg större än användningen  
Tillgången till digitalteknik har visat sig inte överensstämma med användningen av den. 

Satsningar och inköp av digitalteknik har i många fall inte återföljts av utveckling för 

användandet av den. De digitala verktygen har ofta endast bidragit till att effektivisera 

administration och planering (Digitaliseringskommissionen, 2014; Teknikdelagationen, 

2010). Detta är inte något nytt fenomen som uppdagats utan redan under 1960-talet satsades 

stora summor på teknik i skolan. Denna gång berörde det införandet av TV:n, vilken inte fick 

den genomslagskraft som hoppats. När datorn senare introducerades för att underlätta 

undervisningen gick den samma öde till mötes (Cuban, 1986). Anledningar som nämns till 

att tekniken inte kom till användning var då som nu, att lärarna hade behov av 

kompetensutveckling samt att det var bristande tillgång på digitala verktyg eller att de som 

fanns var föråldrade. Lärarnas kritiska inställning till den digitala tekniken hade samtidigt 

betydelse för den låga användningen (Cuban, 1986; Skolinspektionen, 2011). På senare tid 

har det visat sig att en skolledning som inte aktivt driver på för en digital undervisning 

påverkar digitalteknikens användning negativt (Lund, 2012; Skolinspektionen, 2011). 
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Lärares inställningar till digitalteknik i undervisningen 
Mellan 1998-2006 genomförde KK-Stiftelsen en attitydundersökning om digitalteknik i 

skolan. Ett omfattande intervjumaterial visade att flertalet lärare upplevde en stor 

pedagogisk nytta med digitalteknik i undervisningen och lärarna ansåg sina kunskaper om 

digitaltekniken tillräckliga. Undersökningen visade även att IT-användningen i skolan var 

hög, tekniken användes för att kommunicera, söka information och förbereda lektioner (KK-

Stiftelsen, 2006). Detta kan liknas med de rapporter som uppvisade att användningen av 

digitalteknik främst bidragit till att effektivisera administration och planering 

(Digitaliseringskommissionen, 2014; Teknikdelagationen, 2010). I KK-Stiftelsens 

undersökningsresultat kunde ett samband mellan lärarnas inställning och användning 

skönjas. Den positiva inställningen till digitalteknik ökade över tid samtidigt som det visade 

sig att lärarna som genomgått kompetensutveckling använde digitalteknik mer i sin 

undervisning (KK-Stiftelsen, 2006).  

   Hylén (2013) skriver att frågan är mer komplex än att anta att lärarens inställning till 

digitalteknik skulle påverkas av mer kompetensutveckling. En ökad vana av digitalteknik och 

mer kompetensutveckling skulle inte innebära att lärarkåren successivt blev mer motiverad 

av att använda digitalteknik i undervisningen (Hylén, 2013). Detta stöds av andra 

undersökningar, till exempel Empirica (2006) som visade att svenska lärare upplevde sig lika 

IT-kompetenta som lärare i flera andra europeiska länder.  

   25 länder i Europeiskaunionen plus Norge och Island deltog i Empirica (2006). Där mättes 

skolors tillgång till digitalteknik, lärares motivation och kompetens till digitalteknik. 

Undersökningen utgcik från ACM-modellen (Access, Competence och Motivation, Figur 1) 

som är utvecklad av Viherä och Nurmela (2001). Enligt modellen är tre kategorier av vikt för 

användandet av digitalteknik i klassrummet: tillgång till digitala verktyg och internet, 

kompetens för användningen samt motivation. Motivationen är bedömd utifrån inställning 

till användningen, för att uppnå en positiv effekt i undervisningen.   
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Figur 1: ACM-Modell (The Access, competence and motivation model, Viherä & 
Nurmela, 2001). X representerar den ideala användningen av 
digitalteknik i undervisningen. 

 

Resultatet i Empirica visade att Svenska lärare i stor utsträckning ansåg sig ha tillgång och 

kompetens till digitalteknik medan motivationen var betydligt lägre än genomsnittet i 

Europa. En av anledningarna till det låga resultatet var att svenska lärare betvivlade nyttan 

med digitalteknik för elevernas lärande. De fem länder som toppar listan utifrån ACM-

modellen var i fallande ordning; Storbritannien, Nederländerna, Slovakien, Danmark och 

Polen. Sverige hamnade på 18:e plats bland de 27 länder som deltog i undersökningen, sju 

steg under det europeiska genomsnittet (Empirica, 2006). 

   En Australiensisk studie av Gaffney (2010) har undersökt vilka faktorer som påverkade i 

vilken utsträckning lärare använde digitalteknik i undervisningen, resultatet visade på flera 

faktorer. Tillgänglig och tillförlitlig teknik visade sig vara en grundförutsättning men även 

kompetens, tid och teknisk support var områden som visade sig påverka lärarna. Tidigare har 

lärarens inställning hållits ansvarig för den digitala teknikens vara eller icke vara i 

undervisningen. Detta anser Gaffney inte längre vara relevant utan blicken måste lyftas mot 

verksamheter runt om. En omfattande förändring anses inte vara möjlig utan politiskt stöd. 

Det politiska stödet ska i samråd med huvudman2 utveckla mål och riktade initiativ samt vid 

behov tillsätta resurser. Politiker och huvudman ska sedan vara ansvariga för en aktiv 

uppföljning av digitalteknikens användning. Fokus flyttas på så vis från den enskilda lärarens 

inställning till digitalteknik och hamnar på verksamheter runt om och i vilken utsträckning 

de som helhet uppmuntrar användning av digitalteknik (Gaffney, 2010). Detta synsätt kan 

även ses i en studie av Laurillard och Deepwell (2014). 75 lärare i Storbritannien tillfrågades 

om vad som hindrade dem att använda digitalteknik i sin undervisning. Resultatet visade att 

lärarna inte upplevde någon strategisk inriktning som genomsyrade verksamheten. Lärarna 

sa sig även sakna yttre stöd för att införliva den digitala tekniken i undervisningen vilket 

2 ”Kommuner är huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola”. (2 kap. 2 §, SFS 2010:800) 

Motivation 

Competence Access 

X 
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ledde till att lärarna kände ett beroende av kunniga kollegors hjälp (Laurillard & Deepwell, 

2014).  

   Enligt Hylén (2013) har inställningen till användningen av digitalteknik i undervisningen 

inte ha förändrats sedan mitten av 2000-talet. Ett skäl till att teknikanvändningen är låg 

uppges vara, likt Gaffney (2010) att blicken behöver lyftas från läraren som individ och fokus 

läggas på skolan som helhet. Skolledningen har ett ansvar att förtydliga vad man vill uppnå 

med att introducera digitalteknik i undervisningen och med vilka verktyg och metoder man 

avser att använda för att uppnå detta (Hylén, 2013).  

Lärarens inställning till digitalteknik har betydelse för användningen. 
I en omfattande studie av Cuban (2001) besöktes flertalet skolor i Silicon Valley, USA. 

Genom intervjuer och observationer undersöktes huruvida datorn användes i undervisningen 

och resultatet visade att användningen var sparsam eller inte ägde rum alls. En av 

anledningarna uppgavs vara att lärarna upplevde ett motstånd mot tekniken. Enligt Cuban 

(2001) skulle lärarna använda den digitala tekniken i större omfattning om de såg nyttan av 

den. Även resultatet i Empirica (2006) visade att lärarnas motivation till användningen av 

digitalteknik påverkades då de inte såg någon nytta med den digitala tekniken. 

   I Storz och Hoffmans (2013) studie erfor lärarna däremot ett ökat intresse för den digitala 

tekniken. Undersökningen ägde rum före och efter ett en-till-en projekt där elevers och 

lärares åsikter om datorer i undervisningen studerades samt datorns effekt på 

undervisningen. Resultatet visade att efter införandet av en-till-en projektet upplevde lärarna 

att de individanpassade undervisningen i större utsträckning. Elever och lärare upplevde en 

mer varierad och kreativ undervisning och lärarnas intresse för den digitala tekniken ökade. 

En förklaring till lärarnas ökade intresse var de goda förutsättningar som gavs, lärarna fick 

tid till förberedelse och obligatoriska utbildningar i samband med att datorn introducerades. 

Trots förberedande kompetensutveckling upplevde lärarna en brist på kunskap vilket visade 

sig vara avgörande för användningen av tekniken i undervisningen. Lärarna uppgav även att 

det var av vikt med ytterligare tid för planering samt fortlöpande stöd och utveckling, både av 

kollegor och andra aktörer (Storz & Hoffman, 2013). Dessa utvecklingsaspekter tas även upp 

i Laurillard och Deepwells (2014) studie. Lärarna sa sig där sakna stöd för att använda den 

digitala tekniken i undervisningen vilket ledde till att lärarna upplevde att de satt i 

beroendeställning till kollegers välvilja att hjälpa till.  

   I en annan studie gjord av Von Schantz Lundgren och Lundgren (2011) var syftet att 

synliggöra och diskutera hur lärare reflekterade över samt organiserade sin undervisning i en 

en-till-en skola. I studien granskades flera områden bland annat huruvida den digitala 

tekniken kunde bidra till att utveckla undervisningen. Resultatet visade på nya pedagogiska 

möjligheter, till exempel rättstavningsprogram eller matematikprogram. Eleverna fick med 
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hjälp av programmen en snabbare återkoppling samtidigt som lärarnas möjlighet till val av 

undervisningsmaterial utökades. Den digitala tekniken gav även nya problemområden som 

läraren behövde förhålla sig till, ett exempel var distraktioner som film eller musik. Liknande 

resultat som i Storz och Hoffmans (2013) studie visade sig även här. Lärarna upplevde brist 

på kompetensutveckling, och lärarnas kunskap om digitalteknik var avgörande för om 

tekniken användes på ett pedagogiskt sätt. Enligt Von Schantz Lundgren och Lundgren 

(2011) krävs tid men också planering och kunskap om den digitala tekniken ska kunna 

användas på ett pedagogiskt sätt i undervisningen. Uppfylls inte dessa aspekter finns en risk 

att lärarens inställning till den digitala tekniken falnar. Detta skulle kunna innebära att 

läraren återvände till tidigare undervisning och inte nyttjar de möjligheter som den digitala 

tekniken förväntades kunna bidra med, till exempel spelprogram eller digital kommunikation 

(Von Schantz Lundgren & Lundgren, 2011). 
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Teoretisk utgångspunkt  
Studien undersöker verksamma lärares relation till föreställningar om fenomenet 

digitaltekniken och syftet är att utveckla kunskap om lärarnas motivation till användning av 

digitalteknik i undervisningen. Lärarna i den här studien bidrar tillsammans med 

beskrivningar av sina föreställningar om den digitala tekniken i undervisningen vilket kan ge 

en bild av lärares motivation till användningen av digitalteknik. På detta sätt konstrueras 

kunskaper utifrån studiens syfte och frågeställningar. Det betyder att kunskap om lärarens 

motivation utvecklas utifrån detta synsätt, vilket ger möjlighet att på en metanivå förstå 

lärarnas olika berättelser. Här framställs inte hur något generellt sett är.  

   Med denna utgångspunkt kräver begreppet motivation, som står i fokus i denna studie en 

klargörande utläggning.  

Motivation 
Motivation är ett mångtydigt och svårdefinierat begrepp. Flera forskare har intresserat sig för 

ämnet genom tiderna och olika teorier har framkommit, till exempel Maslows behovstrappa, 

Herzbergs tvåfaktorteori, McClelland och prestationsbehovsteorin (Ahl, 2004). 

   Men på senare år har allt fler ställt sig frågande om en teori om motivation ens är möjlig. 

Jenner (2004) skriver:  

Svårigheten att fånga in motivationens alla aspekter i en enda, allomfattande teori 
har dock efterhand blivit alltmer uppenbar. Dagens forskare har därför övergett 
drömmen om Teorin, för att istället skaffa fördjupad kunskap och formulera 
teorier om avgränsade delar av problemområdet. (Jenner, 2004, s.41) 

Ahl (2007) menar att en generell teori om motivation inte är möjlig att formulera och skriver: 

Däremot menar jag att man bör överge sökandet efter motivationens essens. Man 
lär inte finna någon sådan. Motivation är ett helt och hållet hypotetiskt begrepp. 
Det går inte att formulera en generell teori om motivation. (Ahl, 2007, s.98) 

Motivation framstår på detta sätt problematiskt att definiera och generalisera. Diskussioner 

om motivation kretsar ofta kring frågor som; Vad skapar handling? och Vad är viljan till 

förändring? (Jenner, 2004). Nationalencyklopedin beskriver motivation som en ”psykologisk 

term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål” 

(NE, 2015). Flera forskare (Ahl, 2007) verkar samtidigt vara överens om att motivation 

handlar om något som finns inne i individen och som är relaterat till handling. Motivation 

kan förstås som något man kan ha eller sakna, men även något man kan få eller skaffa sig 

samt något man kan ge någon annan (Ahl, 2004). 

   Motivation beskrivs av Lundgren och Lökholm (2006) som en komplex process som kan ta 

form, omformas och bestå i syfte att ta människan genom livet. Motivation kan styras av både 
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inre och yttre omständigheter. Inre faktorer som intresse eller nyfikenhet och/eller yttre 

faktorer där lön, påtryckningar, eller tillgång kan bidra till att en drivkraft mot ett mål 

skapas. Mycket av vad en individ väljer att utföra sker för att uppnå en belöning eller för att 

slippa negativa konsekvenser (Lundgren & Lökholm, 2006).  

   Begreppet motivation och dess användning i det här arbetet utgår från generella aspekter 

utan att göra anspråk på en korrekt definition. Denna studie ansluter sig till Jenner (2004) 

som menar att motivation består av tre samverkande faktorer. Det betyder att studien 

använder sig av ett, till viss del, förenklat synsätt på begreppet motivation. Motivation ses 

som;  

1. En inre faktor, något som sätter igång ett beteende eller handlande, en drivkraft, till 

exempel nyfikenhet eller yttre påtryckning.  

2. Att handlandet är inriktat på något, ett mål, till exempel stilla sin bildningstörst eller 

utveckla kunskap om något.  

3. En växelverkan mellan en persons drivkraft och mål. Det sammanhänger med 

personens självförtroende men är oberoende av om målet uppnås eller inte. Om målet 

uppnås hos en person med svagt självförtroende har de fysiologiska behoven 

tillgodosetts och intresse riktas åt ett annat håll. Skulle personen misslyckas sänks 

istället ambitionsnivån. En person med strakt självförtroende tar istället nya tag och 

satsar igen och om målet nås höjs kraven till en svårare uppgift (Jenner, 2004). 

   Motivation används i det här arbetet i enlighet med Jenners (2004) beskrivning. Begreppet 

motivation läses således i den här texten utifrån vilka faktorer hos läraren som skapar en 

drivkraft för att använda digitalteknik i undervisningen och hur en växelverkan sedan kan 

påverka lärarna att pröva och ompröva sina val av tillvägagångssätt för att nå till målet. 

Denna växelverkan kan uppstå oavsett om målet uppnås eller ej. 

   De tre faktorerna som handlar om drivkraft, målinriktat handlande och växelverkan dem 

emellan kommer även att användas i analysarbetet av denna studie.  
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Metod 
Avsikten med studien var att undersöka verksamma lärares relation till föreställningar om 

den digitala tekniken. Utifrån studiens teoretiska ställningstaganden så gör studien inte 

anspråk på att ge en generell bild av vilka aspekter som påverkar lärares motivation att 

använda digitalteknik i sin undervisning, denna studie kan därför betraktas som en 

fallstudie. Att undersöka lärarnas upplevelse av fenomenet digitalteknik med denna 

utgångspunkt gjorde det därför lämpligt att använda en kvalitativ forskningsstrategi med en 

induktiv ansats (Bryman, 2011). Utifrån kvalitativa intervjuer hämtas studiens data.  

   Kvalitativa undersökningar kritiseras ofta för att vara ostrukturerade och beroende av 

forskarens uppfinningsrikedom vilket leder till att det sällan är möjligt att replikera en 

undersökning (Bryman, 2011). För att öka transparensen fanns därför en strävan att 

noggrant beskriva urvalet och genomförandet.  

   Metodavsnittet inleds med studiens urval vilket följs av studiens genomförande. Därefter 

presenteras de etiska principerna och studiens val av analysmetod, kvalitativ 

innehållsanalys. Efter följer analysen av det empiriska materialet och avsnittet avslutas med 

att studiens metodologiska val och tillförlitlighet diskuteras.  

Urval 
Informanter valdes ut via ett bekvämlighetsurval där informanterna var okända för 

forskaren. Bekvämlighetsurval innebär att forskaren använder sig av personer som finns 

tillgängliga, till exempel genom annonsering eller slumpvalt tillfrågade personer i exempelvis 

affären eller tunnelbanan (Trost, 2010). En generalisera av resultatet är inte möjligt eftersom 

det inte framgår vilken population urvalet representerar (Bryman, 2011). Det är dock ofta 

ointressant med ett i statistisk mening representativt urval i kvalitativa studier då 

urvalsgruppen kan bli för likartad (Trost, 2010). 

   Bekvämlighetsurval användes med anledning av närheten till informanterna utan att de var 

bekanta för forskaren. Inga begränsningar till kön eller ålder togs då det inte ansågs relevant 

för att undersöka lärarnas motivation till digitalteknik. En variation av individer eftersöktes 

istället för att få ett brett spektrum av åsikter som kunde analyseras i relation till specifika 

kategorier. Trots denna variation av individer går resultatet inte att generalisera då det inte 

var möjligt att veta vilken population de representerade.  

   Förutsättningarna på en arbetsplats, i detta fall en skola, kan påverka åsikterna. En 

varierad tillgång till digitalteknik skulle i detta fall kunna påverka informanternas motivation 

till användning av digitalteknik (Bryman, 2011). Denna studie inriktar sig inte mot att 

studera förutsättning kontra motivation, därför eftersträvades liknande förutsättningar för 

samtliga informanter. Urvalet av informanter skedde således från samma arbetsplats. 
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Kontakt togs med ett tiotal slumpvalda rektor runt om i en kommun i Mellansverige. Den 

skola som först visade intresse för att delta i studien skulle därmed också väljas för detta 

ändamål. Flertalet tackade nej till att delta och anledningarna som angavs var tidsbrist eller 

ointresse. Tre rektorer visade intresse, den rektor som först bokades valdes således för 

studien. Skolan i studien var belägen utanför en mindre stad och under ett besök gavs 

information om studien till ett tiotal verksamma lärare. Fem lärare som undervisade i 

årskurs 1-6 valde att delta, två kvinnor och tre män. Lärarna i studien har varit verksamma 

mellan 6-40 år och undervisar i olika ämnen. Några av lärarna undervisade i flera ämnen. 

Dessa fem lärare utgör det intervjuunderlag som denna studie bygger på.  

   Tillgången till digitalteknik upplevdes av lärarna på skolan som begränsad. Lärarna hade 

personaldatorer och flera klassrum var utrustade med en projektor eller en stor tv-skärm. 

Användningsområdet för tv-skärmen och projektorn var detsamma, att koppla in en dator för 

att visa något mer storskaligt. Någon permanent dator kopplad till dessa verktyg fanns inte. 

Lärarna uppgav att de inte hade tillgång till någon digital skrivtavla, läsplatta eller digital 

videokamera. Två digitala kameror utan videofunktion fanns i arbetslaget. I klassrummen 

fanns allt mellan noll till tre datorer placerade, ofta stationära. Lärarna hade tillgång till 

skrivare och scanner. Det fanns ingen datorsal på skolan.  

Genomförande 
Kvalitativa intervjuer valdes som datainsamlingsmetod. Denna metod utmärks bland annat 

av enkla och raka frågor som ger komplexa och innehållsrika svar (Trost, 2010). Kvale och 

Brinkmann (2014) menar även att kvalitativa intervjuer ger ett priviligierat tillträde till 

människors upplevelser av sin omvärld. Intervjuprocessen är flexibel och tonvikten läggs på 

intervjupersonen. Intervjuerna följer ofta informantens svar och anpassas efter viktiga frågor 

som dyker upp (Bryman, 2011).  

   Kvalitativa intervjuer valdes för att få del av informanternas tankar om fenomenet 

digitalteknik. Genom enkla och raka frågor fanns en förhoppning om innehållsrika svar där 

en flexibel intervjuprocess skulle göra det möjligt att nå intressanta vinklingar.  

Semistrukturerade intervjuer  
Två typer av kvalitativa intervjuer är ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. 

Ostrukturerade intervjuer syftar till att intervjupersonen associerar fritt om utvalda ämnen. 

Intervjun kan utgå får endast en fråga eller så kan forskaren använda sig av punkter för 

minneshjälp under intervjun. I semistrukturerade intervjuer utgår forskaren från en lista 

eller frågor som berör olika teman, ofta kallad intervjuguide. Frågorna behöver inte komma i 

någon specifik ordning därtill kan ytterligare frågor ställas men i huvudsaks följs frågorna i 

intervjuguiden (Bryman, 2011; Dalen, 2008). 
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   Semistrukturerade intervjuer valdes för att få flexibilitet men även en viss grad av styrning. 

Tanken var att informanterna med stor frihet skulle kunna utforma svaren samtidigt som en 

intervjuguide styrde samtalet mot valda teman. 

   Intervjuguiden (Bilaga 1) utformades efter tre områden där fokus var på lärarens, 

inställningen till användning av digitalteknik, förståelse för digitaltekniken och aspekter 

som påverkar lärarens motivation till användning av digitalteknik. Under varje tema fanns 

stödfrågor. Områdena inställning och förståelse belyser inställningen och förståelsen för 

fenomenet digitalteknik vilket skulle hjälpa till att besvara den första forskningsfrågan; 

Vilken förståelse har lärare för den digitala teknikens roll i undervisningen? Under området 

aspekter återfanns frågor om vad som formade och riktade beteendet mot målet. Dessa 

frågor skulle hjälpa till att besvara den andra forskningsfrågan; Vilka aspekter påverkar 

lärarnas motivation till användning av digitalteknik i undervisningen? I intervjuguiden 

samt under intervjun blandades frågor från de olika områdena. Detta för att få en mer 

naturlig diskussion under intervjun. Intervjuguiden avslutas med bakgrundsfrågor om 

informanterna. För att minimera påverkan på informanternas svar har bakgrundsfrågorna 

medvetet placerats sist, till exempel skulle antalet verksamma år som lärare kunna påverkade 

inställningen till digitalteknik. En lärare som varit verksam en kortare tid skulle kunna 

uppleva att de behövde använda digitalteknik i en större utsträckning och på så vis rikta 

svaren mot en mer positivare inställning än de faktiskt upplevde.  

Intervju  
Samtliga fem intervjuer genomfördes på skolan som var lärarnas ordinarie arbetsplats och 

varade mellan 30-40 minuter. Intervjuerna spelades in och transkriberades.  

   Innan intervjun påbörjades förtydligades begreppet digitalteknik och dess användning i den 

här studien förklarades. Informanterna ombads att begränsa sig till den användning av 

digitalteknik som förekom i undervisningen och inte avse dokumentation av eleverna (t.ex. 

omdömen) eller annan administrativ användning.  

   Intervjuguiden (Bilaga 1) användes under intervjun som ett stöd för att varje område skulle 

beröras. Det fanns en medvetenhet om forskarens möjliga påverkanseffekt samtidigt som en 

försiktig balansgång mellan neutralitet och närhet till informanten beaktades. Forskaren 

deltog i samtalet men intog också en lyssnande roll och försökte förstå innebörden i det 

medvetet sagda och det som sades mellan raderna (Eriksson Barajas, Forsberg, & 

Wengström, 2013). För att på ett naturligt sätt lyssna och följa upp intressanta trådar ställdes 

inte intervjuguidens frågor ordagrant till informanterna vilket kan ha påverkat riktningen på 

svaret. Inte heller samtliga stödfrågor ställdes till alla informanter utan intervjun följde 

informanternas svar och dess olika riktningar (Bryman, 2011).  
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   Informanterna valde tid och plats för intervjun. Tanken var att informanterna inte skulle 

behöva transportera sig någonstans. Intervjun skulle i möjligaste mån inte upplevas som en 

extra tidskrävande uppgift och informanterna skulle samtidigt vara bekväma i de rum de 

valde (Bryman, 2011). Vid ett tillfälle kom andra personer in i det rum där intervju pågick. 

Detta ledde till att en intervju tappade fart men behövde inte avbrytas. Enligt Eriksson 

Barajas et al. (2013) kan felkällor av denna art förekomma men bör minimeras och detta togs 

i beaktande när informanterna valde plats för intervjun. 

   Bryman (2011) menar att en inspelad intervju är tidskrävande att transkribera men det 

minskar risken för fel och missuppfattningar och med inspelningsutrustning ges möjlighet 

att vara aktiv och fullt koncentrerad på samtalet under intervjun. Efter godkännande av 

informanterna användes inspelningsutrustning vilket utgjordes av en smart telefon som låg 

synlig på bordet under hela intervjun. Det inspelade materialet transkriberades. 

Etiska överväganden 
I samband med att rektor och lärare på den aktuella skolan kontaktades så beaktades de 

forskningsetiska principerna. Innan intervju påbörjades upplystes informanten återigen, 

denna gång mer noggrant, om de forskningsetiska principernas fyra huvudkrav; 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet i 

enlighet med Vetenskapsrådet (2002).  

 

Informationskravet: Innan intervjun påbörjades gavs information om studiens syfte och 

informanterna gavs möjlighet att ställa frågor.  

 

Samtyckeskravet: Information om frivillighet gavs både vid inbokandet av intervjuerna och 

vid intervjutillfället. Kontaktuppgifter byttes för att göra det möjligt för informanterna att på 

egen begäran tillägga och reducera uppgifter i intervjumaterialet. Informanterna fick frågan 

om det empiriska materialet fick användas i kommande studier. Samtliga informanter tillät 

användning i eventuella framtida studier. 

 

Konfidentialitetskravet: Intervjumaterialet behandlas anonymt och kommer att förvaras på 

ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av det. 

 

Nyttjandekravet: Det insamlade materialet kommer endast att användas i studier. 
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Bearbetning och analys av data 
Det insamlade ljudmaterialet transkriberades i sin helhet. Längre pauser och tvekanden 

markerades med punkter och förtydligades inom [hakparentes]. Upprepningar och 

omtagningar nertecknades i sin helhet. Detta för att exempelvis tvekanden inte skulle 

försvinna i transkriberingen och göra materialet platt (Bryman, 2011). Varje intervju 

omfattade mellan 6-9 utskrivna sidor. Intervjuutdragen som används i studien benämns I för 

informant följt av en siffra för att särskilja dem åt, I1, I2-I5.  

    För att göra de utskrivna transkriptionerna förståeliga, minska mängden data och 

presentera kärnan i materialet, analyserades det empiriska materialet med kvalitativ 

innehållsanalys med latent ansats (Eriksson Barajas et al., 2013).  

Kvalitativ innehållsanalys 
Det grundläggande arbetssättet i innehållsanalys kännetecknas av att forskaren på ett 

systematiskt och stegvis sätt klassificerar data, för att lättare kunna identifiera mönster och 

teman, där målet skulle kunna vara att beskriva specifika fenomen (Bryman, 2011). 

   Innehållsanalys kan delas in i två undergrupper, manifest innehållsanalys och latent 

innehållsanalys. Den förstnämnda innebär en analys av direkt synliga mönster i texten 

genom kvantitativa beräkningar. I latent innehållsanalys sker en identifiering av 

meningsbärande enheter, det inbegriper ett sökande efter bakomliggande teman (Bryman, 

2011; Eriksson Barajas et al., 2013). 

   Kvalitativ innehållsanalys med latent ansats valdes i denna studie, för att inbegripa ett 

sökande efter bakomliggande teman i det empiriska materialet. Kodning av kategorier och 

identifiering av centrala teman sker induktivt vilket kan göra att mönster och kategorier 

framkommer ur insamlad data samtidigt som en medvetenhet kan uppstå kring mönster och 

kategorier som inte är tydligt uttalade (Eriksson Barajas et al., 2013).  

   En kvalitativ innehållsanalys kan göras på flera olika sätt. Analysen i den här studien följer 

en modell efter Eriksson Barajas et al. (2013). Den består av fem steg där var och ett av 

stegen leder fram till att kategorisera texten och diskutera resultatet. 

Steg 1. Texten som ska analyseras läses igenom ett flertal gånger. 

Steg 2. Vad handlade texten om? Ge utsagorna koder, till exempel saknar digitala 

verktyg eller nöjd med tillgången. 

Steg 3. Kondensera koderna till kategorier, till exempel avsaknad av digitala 

verktyg eller tillräcklig tillgång av digitala verktyg. 

Steg 4. Innebär summering. Kan kategorierna sammanfattas i ett eller flera teman? 

Mönster söks, det kan vara likheter, skillnader, motsatser och hierarkiska nivåer. Ett 

exempel kan då bli tillgång (till digitala verktyg). 

Steg 5. Tolka och diskutera resultatet. 
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Analys av det empiriska materialet 
I likhet med de fem stegen lästes de utskrivna transkriptionerna först i steg 1 igenom flera 

gånger, det för att få en tydligare bild av innehållet. I steg 2 analyserades varje enskild 

informant och tilldelades personliga koder, till exempel ”saknade tid” eller ”gillade digitala 

verktyg”. Det blev mellan tre och sju koder per informant, koderna beskrevs i allt från ett ord 

till en hel mening. I steg 3 kategoriserades koderna och sammanfattades till kategorier, till 

exempel ”tid” och ”intresse”. Det ledde till tio stycken kategorier. I steg 4 söktes mönster och 

teman, både likheter och skillnader. Detta steg tog mest tid i anspråk. Koderna granskades 

och olika indelningar gjordes. Två huvudområden blev synliga varav ett huvudområde fick 

två undergrupper. Studiens första frågeställning som behandlade vilken förståelse lärarnas 

hade för den digitala tekniken blev ett huvudområde utan undergrupper; Lärarnas 

förståelse. Studiens andra frågeställning rörande vilka aspekter som påverkade lärarnas 

motivation att använda digitalteknik blev det andra huvudområdet; Påverkansfaktorer. 

Detta huvudområde delades upp i två undergrupper vilka fick benämningarna inre- och yttre 

påverkansfaktorer. I gruppen yttre påverkansfaktorer indelades aspekter där lärarens 

påverkan ansågs vara liten eller obefintlig. Där fanns praktiska aspekter representerade som 

tillgången till digitalteknik och huvudmans delaktighet, och där återfanns även tidsaspekten. 

Den sistnämnda sågs som en yttre påverkansfaktor då läraren inte ansågs kunna påverka 

arbetstiden i stor utsträckning. I inre påverkansfaktorer återfanns personliga aspekter, dit 

hörde intresse och kunskap. Dessa aspekter ansågs läraren kunna påverka i större 

utsträckning. De två huvudområdena behandlas var för sig, där även grupperna inre- och 

yttre påverkansfaktorer behandlas separat. Detta utifrån de tre faktorer som Jenner (2004) 

definierat motivation som, drivkraft, målinriktat handlande och en växelverkan 

däremellan. Steg 5 innebar tolkning och presentation av resultatet och avslutningsvis ett 

diskussionsavsnitt. 

Metoddiskussion 
Den här studien utgår från en kvalitativ ansats med ett induktivt tänkande. Den induktiva 

ansatsen fokuserar på att tolka och skapa mening och förståelse av människans upplevelser 

(Eriksson Barajas et al., 2013). Varje människas upplevelse är unik vilket innebär att den 

analys som gjorts av det insamlade datamaterialet även innehåller aspekter som är unika. 

Datamaterial kan således få olika betydelse beroende på var en punkt eller ett kommatecken 

placeras ut (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta innebär att den tolkning som gjorts av det 

insamlade materialet sannolikt kan tolkas olika. Därför har en noggrann beskrivning av 

analysen eftersträvats. Läsaren får på så sätt en möjlighet att följa tankegångarna från analys 

till resultatet.  
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   Urvalet till studien var begränsat till fem intervjuer vilket innebar en begränsad mängd 

data. Ett större urval hade möjligen kunnat ge mer bredd och en större variation i 

datamaterialet. Eftersom informanterna arbetade på samma arbetsplats kunde en 

generalisering av resultatet inte genomföras då det inte var möjligt att veta vilken population 

de representerade. Studien kan därför betraktas som en fallstudie (Bryman, 2011). I studien 

har ett medvetet val gjorts till att inte omfatta informanternas ålder eller kön. Dessa faktorer 

kan vara intressanta att undersöka utifrån fenomenet digitalteknik men ansågs inte ligga i 

linje med den här studiens syfte. 

   Det ställdes inga krav på skolan i vilken utsträckning digitalteknik skulle finnas tillgängligt. 

Därför var det på förhand inte möjligt att veta om de tillfrågade använde digitalteknik i 

undervisningen eller ens i vilken utsträckning tekniken fanns tillgänglig för lärarna. 

Arbetsplatsen ansågs av lärarna ha bristande tillgång till digitalteknik vilket ledde till att 

denna föreställning kring tillgången på digitalteknik överskuggade de övriga aspekterna. 

Detta kan således ses som en brist då det insamlade datamaterialet till stor del upptogs av 

resonemang kring tillgången till digitalteknik och orsaker som bidragit till denna situation. 

På en annan arbetsplats hade möjligen datamaterialet präglats av andra aspekter till vad som 

påverkade motivationen att använda digitalteknik i undervisningen. Denna studie fokuserade 

dock inte på huruvida lärarna hade tillgång eller ej (se forskningsfrågorna) utan på vilken 

förståelse och vilka aspekter som påverkande lärarna att använda digitalteknik i 

undervisningen. Dessa frågor ansågs kunna besvaras utan tillgången av digitalteknik. Det är 

samtidigt viktigt att poängtera att trots att flera av lärarna upplevde en brist på både teknik 

och kunskap förekom det en vilja bland dem att undersöka den digitala teknikens möjligheter 

i ännu större utsträckning. Detta vill säga att lärarna i den här studien inte uppvisade någon 

passivitet till utveckling.  
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Tillförlitlighet och validitet  
Semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod, för att kunna ta del av 

informanternas erfarenheter och tankar (Dalen, 2008). Intervjuerna följde inte ett strikt 

schema även om det fanns en intervjuguide att förhålla sig till vilket föranledde en viss 

variation av frågor som ställdes till informanterna. På grund av den variationen som 

grundades i informanternas svar blir studien svår att exakt replikera (Bryman, 2011).  

   Informanterna informerades om Vetenskapsrådet (2002) etiska regler både vid första 

kontakten och innan intervjun genomförandes. Detta för att säkerställa att informanterna var 

medvetna om sina rättigheter vid deltagartillfället i studien. För att minimera 

tolkningsmisstag förklarades begreppet digitalteknik3 för samtliga fem informanter innan 

intervjun startade. Informanterna ombads också begränsa sig till den användning som 

förekom i undervisningen och inte i dokumentation eller annan administrativ användning. 

   Olika bilder av ett fenomen kan visa sig i en studie och det kan vara svårt att ensam ge en 

tillförlitlig beskrivning som omfattar flera informanters tankar om fenomenet. Den här 

studien har inte använt sig av responsvalidering vilket innebär att informanterna inte tagit 

del av intervjumaterialet innan studien offentliggjordes (Bryman, 2011). Vid intervjutillfället 

byttes kontaktuppgifter med informanterna för att de på egen begäran skulle kunna få del av 

transkriptionerna/ljudinspelningen av respektive intervju, ingen sådan begäran har gjorts. 

Det har därför varit av vikt att presentera en mångfald av de skilda åsikter och tankar som 

informanterna uttryckt, för att låta läsaren själv avgöra trovärdigheten och tillförlitligheten i 

resultatet (Bryman, 2011). För att öka transparens bifogas intervjuguiden (Bilaga 1) och 

validiteten styrks av att studien diskuterat de frågeställningar som var för avsikt att 

behandlas (Trost, 2010).  

   Genom att redovisa en medvetenhet om de metodologiska valen, genomförandet av 

studien, dess interna logik (röda tråd) och i nästkommande avsnitt presentation av 

resultaten, så bidrar denna studie genom detta till både god tillförlitlighet och validitet.   

3 En utförligare beskrivning av begreppet digitalteknik finns i avsnitt ”Bakgrund”. 
27 

 

                                                        



Resultat 
Detta kapitel är studiens empiriska del och består av två huvudsakliga resultatavsnitt; 

”Lärarnas förståelse för digitaltekniken” och ”Lärarnas påverkansfaktorer till användningen 

av den digitala tekniken”. Avsnitten besvarar frågeställningarna, som genererats från 

studiens övergripande syfte; Vilken förståelse har lärare för den digitala teknikens roll i 

undervisningen? och Vilka aspekter påverkar lärarnas motivation till användning av 

digitalteknik i undervisningen? Sammantaget ger detta en bild av lärares motivation till 

användning av digitalteknik i undervisningen.  

   Frågeställningarna i den här studien besvaras var för sig i den ordning de tidigare 

presenterats. ”Lärarens förståelse” behandlas därav först följt av ”vilka aspekter som 

påverkar lärarens motivation till att använda digitalteknik i undervisningen”.  

   Intervjuutdragen är i det närmaste ordagranna, små redigeringar har gjorts för att öka 

läsbarheten. Det kan till exempel innebära att upprepningar i direkt anslutning till varandra 

tagits bort och att talspråk ersatt med ett skrivet ord, exempelvis har talspråksordet ”nån” 

ersatts av någon. Egna anteckningar har satts inom [hakparentes] till exempel ett 

förtydligande eller en förklaring till informantens icke verbala reaktioner, exempelvis tvekan. 

Lärarnas förståelse för digitalteknikens roll tvetydig  
Resultatet visade att användningen av digitalteknik i undervisningen och förståelse för hur 

den kunde användas inte var desamma. Att kunna se möjligheter med ett verktyg som inte 

tidigare funnits i skolan skulle visa sig vara svårt. I lärarnas framtidsvision om hur den 

digitala tekniken skulle kunna användas i undervisning framkom inte några nya eller 

utvecklade sätt att tänka. De beskrev den digitala tekniken de var bekant med och fokus låg 

ofta på tillgängligheten. En lärare beskrev sin framtidsvision enligt följande:  

Det skulle vara bra om det fanns hela klassuppsättningar med datorer till alla och 
kanske ännu mer, att alla har varsin dator. Att allting flyter på bra när det gäller 
sådana saker som inloggningar och sådant. Det finns kanske mer program och 
appar som eleverna kan använda sig av i undervisningen. För det skulle vara 
häftigt att kunna lägga upp det på ett lite annat sätt än i pappersform. Men ... 
[tvekan] det kräver också en väldig massa kunskap hos lärarna och det vet jag inte 
om de är villiga att skaffa sig. (Intervjuutdrag I5) 

Detta påvisar hur svårt det var för lärarna att beskriva den digitala teknikens möjligheter. 

Tillgänglighet och kunskap visade sig vara viktiga delar i att uppnå deras vision angående 

digitalteknik. Vanligt förekommande var att lärarna till en början tog upp hur de skulle vilja 

arbeta med den digitala tekniken för att sedan avsluta med att målet var svårt eller omöjligt 

att uppnå. Trots lärarnas tankesätt kring en vision visade det empiriska materialet att de såg 

möjligheter utöver tillgången av digitalteknik. Flera lärare menade att den digitala tekniken 
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hade förändrat deras sätt att inhämta information. De såg också den digitala tekniken som en 

informationsbank där de personligen kunde utvecklas och få nya idéer. En lärare beskrev den 

digitala teknikens inflytande över den personliga utvecklingen. 

Jag tycker att jag som lärare har otroligt mycket mera lättillgänglig information 
och pedagogiska tips. /…/ Det finns hur mycket bra Facebook grupper som helst! 
Det är fantastiskt fortbildning! (Intervjuutdrag I3)  

Samma lärare beskrev att internet medfört att inspiration har kunnat hämtas från andra 

lärare på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. 

Jag blir inspirerad och får inspiration från andra lärare som lägger ut mycket och 
följer lite så där chattsidor på Twitter och Facebook. Ja, det är fantastiskt! Det 
nya pedagogiska rummet kan man säga. (Intervjuutdrag I3) 

Läraren upplevde att internet var det nya pedagogiska rummet där kunskap kunde utbytas. 

Detta visade på en förståelse för den digitala teknikens möjligheter. Andra lärare beskrev 

undervisningsmetoder som inte hade varit möjliga utan den digitala tekniken. En lärare 

använde datorspel i matematiken. Läraren menade att den snabba bekräftelsen var 

avgörande för vissa elever och denna bekräftelse var inte lika tydlig med matematikboken. 

Intervjuutdraget nedan hämtades från samma lärare där ytterligare en positiv aspekt med 

datorspel presenterades, nämligen att eleverna inte tänkte på matematik när de spelade.  

Nu skall jag inte säga att man lurar dem, men de tänker inte matte när de sitter 
där utan de tänker nu skall jag klara det här. Sen att det råkar vara matte de 
använder kanske de inte funderar på och det gör kanske att de har lättare att lära 
sig än om man sitter med en bok vilket en del tycker är så himla tråkigt. 
(Intervjuutdrag I1)  

Ytterligare en lärare såg liknande fördelar med användningen av spel i undervisningen. 

Läraren beskrev hur ett dansspel användes och vilka fördelar som upplevdes. 

Jag riggar upp datorn och en projektor och riktar den mot en vägg, så får eleverna 
stå vid sidan av och så spelar man upp. /…/ Istället för att jag ska stå själv och 
röra mig och samtidigt hålla koll på alla, så kan de titta på någon annan som 
dansar och härma den personens rörelser. Jag kan istället då hålla koll på 
motoriken och se när det gäller betygsättning och andra sådana grejer. För mig är 
det extremt positivt. /…/ Eleverna älskar det, de tycker det är jätteroligt! Man får 
med även de som inte tycker det är så kul med annan dans. Det underlättar för 
mig. Det är bra rörelser och det finns många olika svårighetsgrader på de här 
klippen. (Intervjuutdrag I5) 

Läraren framställde flera fördelar med att använda den digitala tekniken i undervisning. 

Eleverna följde instruktionerna i spelet vilket gav läraren möjlighet att fokusera på elevernas 

motorik under momentet. Elevernas utvecklingsmöjlighet förbättrades samtidigt som 
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lärarens bedömning underlättade. Eleverna upplevde undervisningen lustfylld och elever 

som tidigare varit mindre intresserade uppgavs uppskatta undervisningen. 

Sammanfattning lärarnas förståelse 
Lärarna hade svårt att se den digitala teknikens möjligheter, då de i visionen landade i 

begränsningar angående tillgänglighet och kunskap. Trots detta fokus såg lärarna att den 

digitala tekniken skapade nya möjligheter. Fler vägar för personlig utveckling öppnade sig 

och nya sätt att bli inspirerad och inhämta information blev möjligt. Lärarna beskrev även att 

digitaltekniken bidragit till förändrade lärsituationer mellan elev och kunskapsinnehåll. 

Eleverna upplevde inlärningssituationen lustfylld och digitaltekniken främjade bekräftelsen 

för eleverna samtidigt som den gynnade lärarens flexibilitet. 

   Hade då lärarna en förståelse för den digitala teknikens användning i undervisningen? 

Svaret blir tvetydigt, alltså både jakande och nekande. Förståelsen för den digitala teknikens 

möjligheter kunde ses när den digitala tekniken användes på innovativa sätt, exempelvis med 

dansspelet. Det empiriska materialet visade dock att flera lärare använde den digitala 

tekniken främst inom områden som film eller bildvisning. Användningsområdet skulle kunna 

tolkas som att en förståelse för den digitala tekniken och dess möjligheter inte fanns. Visa 

bilder och film har varit möjligt i skolan redan innan den digitala teknikens intrång. Trots det 

fanns en vilja till användning och en syn som gjorde gällande att det inte vore möjligt utan 

den digitala tekniken. Flera lärare sa sig inte använda digitaltekniken i den utsträckning de 

skulle vilja. Olika skäl angavs, till exempel bristen på tillgång eller tid. Området behandlas 

mer ingående i nästa avsnitt. 

   Det nekande svaret kommer sig av att det empiriska materialet uppvisade lärarnas 

personliga utveckling av digitalteknik. Flera lärare återkom till att digitaltekniken var en 

informationsbank där lektionsförslag kunde hämtas. Lärarna återkom inte lika ofta till att 

den digitala tekniken användes i undervisningens syfte eller som arbetsverktyg till eleverna. 
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Påverkansfaktorer 
Studien har visat att flera olika påverkansfaktorer bidrar till användning av digitalteknik i 

undervisningen. Det empiriska materialet har påvisat fem påverkansfaktorer som hade 

betydande vikt för lärarnas motivation. Dessa har delats upp i två grupper: yttre 

påverkansfaktorer och inre påverkansfaktorer. Både yttre och inre aspekter visade sig 

krävas för lärarnas motivation att använda den digitala tekniken i undervisningen. De yttre 

påverkansfaktorerna visade sig ha en något större betydelse för lärarnas drivkraft och 

målinriktande handlande. För inre påverkansfaktorerna var växelverkans betydelse något 

mer framträdande. 

   Yttre påverkansfaktorer presenteras först och därefter följer de inre påverkansfaktorerna.  

Yttre påverkansfaktorer skapar effekter på lärarnas drivkraft och 
målsättning  
Till yttre påverkansfaktorer räknades de aspekter där läraren ansågs ha liten eller ingen 

möjlighet till påverkan. I området ingår tillgången till digitalteknik, huvudmans delaktighet 

och tidsaspekter.  

Tillgången till digitalteknik 

”Tillgång” var den enskilt största aspekten som påverkade lärarnas motivation till 

användningen av digitalteknik i undervisningen. Samtliga lärare beskrev att de upplevde en 

brist på digitalteknik, vilket ofta påverkade deras drivkraft för att utveckla undervisningen 

med tekniken. En av lärarna beskrev tillgången till datorer för två klasser enligt följande:  

Jag har en stationär och så har jag min personaldator sen har jag… [tänker högt] 
eller jag ska inte säga att jag har en, de här två femmorna har fem stationära 
datorer som vi delar på, just nu står en i mitt klassrum. De andra är utspridda i en 
del andra rum. (Intervjuutdrag I1) 

Samma lärare berättade vilken inverkan på undervisningen tillgången av datorer kunde få.  

Jag önskar jag skulle haft fler [datorer] för då skulle man kunna jobba bättre, nu 
måste man ibland välja. Ska den svaga eleven ha hjälp eller skall den här som 
verkligen behöver gå vidare som är jätteduktig få den möjligheten? Det är inget 
kul att välja. /…/ När det var som värst tog man inte ens fram den [datorn] för 
man visste att det tar 20 minuter att få datorn att starta och det är inget kul. 
(Intervjuutdrag I1) 

Detta visar att tillgången påverkade lärarnas motivation. En tolkning blir således att lärarens 

användning av digitalteknik i undervisningen skulle kunna utvecklas positivt vid en större 

tillgång. Att ge fler elever en möjlighet till utveckling kan i det här fallet ses som lärarens mål. 

Drivkraften läraren upplevde med teknikens möjligheter falnade då målet enligt läraren inte 

var möjligt att uppnå. En anledning skulle kunna vara den bristande tillgången till datorer 
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men även att datorn upplevdes alldeles för tidskrävande. Ett annat exempel där tillgången 

påverkade motivationen beskrevs av en lärare som ville introducera läsplattan i 

undervisningen. 

Det är kanske två år sedan som jag köpte den där Ipaden. Jag höll på en hel 
sommar med att ladda ner massa appar och liksom tittade litegrann på det, men 
jag satte mig inte in i det riktigt. Kanske mest för att, skulle det bli riktigt bra 
skulle man ju köpa och lägga till saker. Det blir ju lite så där när man känner, jag 
kan ju ändå inte använda det i skolan. (Intervjuutdrag I3) 

Den entusiasm och drivkraft läraren upplevde för läsplatta minskade i takt med att 

begränsningarna uppenbarade sig. Ekonomiska aspekter hade betydelse men även 

möjligheten att använda tekniken i skolan. Motivationen hos lärarna påverkades inte enbart 

av tillgången till digitala verktyg utan tillgången till internet hade även betydelse. Flera av 

lärarna var tvungna att lämna sina klassrum för att få till internetuppkoppling. En lärare 

återgav en vanlig lektion där den trådlösa nätverksmottagningen vållade problem:  

Vi är i ett speciellt rum, där vi har lite mottagning, det kan bli så att det blir ett 
stopp helt plötsligt. Då fryser bilden och så har man ingen mottagning på en 
minut typ. Då får de [eleverna] stå stilla bara och så kör det igång igen. Det är 
klart sådant är ju ett hinder. (Intervjuutdrag I5) 

Tillgången till internet vållade här praktiska problem. Läraren behövde förflytta sig för att 

använda tekniken i undervisningen, men trots det fungerade det fortfarande inte 

tillfredställande. Den drivkraft läraren upplevde med den digitala tekniken skulle enligt en 

tolkning kunna försvinna då de praktiska problemen blev större än nyttan av tekniken. 

Huvudmans delaktighet  

En annan aspekt som visades sig ha stor betydelse för lärarnas motivation var huvudmans 

delaktighet. Samtliga lärare menade att den bristande tillgången borde ses över av huvudman 

(kommunen). Den satsning på digitalteknik som utlovats uppfattade lärarna hade uteblivit. 

En lärare försökte beskriva att motivationen för att använda digitalteknik troligen hade varit 

annorlunda om tillgången till tekniken varit större.  

Jag tror att hade vi haft Ipads då tror jag säkert att vi, för det finns ju yngre lärare 
här som har lättare för ... [tvekan] så tror jag att ... [tvekan] men på nått vis har vi 
liksom, nej ... [tvekan] Nu har ju lite proppen har gått ur oss eftersom kommunen 
satsar så lite på det, vi ligger ju, känns ju som det är stenåldern i den här 
kommunen. (Intervjuutdrag I5)  

Lärarens beskrivning kan tolkas som att Ipads hade kunnat utveckla undervisningen. Det 

fanns även en antydan till att ett kollegialt samarbete skulle kunna utvecklas runt den digitala 

tekniken. Att få tillgång till Ipads upplevs av läraren som omöjligt och huvudmannen ställs 

ansvarig. Lärarens ambition var att introducera Ipads i undervisningen, när målet upplevdes 
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ouppnåeligt söktes inga andra vägar till lösning utan ambitionsnivån sänktes. En annan 

lärare upplevde att huvudman försvårade användningen av digitaltekniken genom 

centralisering. I intervjuutdraget nedan ger läraren en historisk återblick kring skolans 

digitalteknik och excerpten tar vid efter det funnits datorer på skolan som lärarna själva hade 

kunnat kontrollera. 

Sedan blev det ett skoldatanät här och mer uppstyrt och fler datorer också. Sedan 
krånglade man till det genom att centralisera skoldatanätet för hela kommunen 
vilket gjorde det väldigt... [tvekan] det lever vi i nu. Jag kan inte installera ett 
program t.ex. för jag har inga rättigheter i det här systemet och jag får inte 
installera en skrivare./…/ En jättenackdel är det! Och det här är typiskt 
[huvudman borttagen] för det behöver man inte ha så, om man inte vill. Vi är 
alltså inte administratörer på skoldatanätet. (Intervjuutdrag I2) 

Det läraren säger kan tolkas som maktlöshet, drivkraften som läraren tidigare kände för 

digitaltekniken har utbytts mot handfallenhet. Motivationen läraren tidigare upplevde 

övergick i missnöje. Läraren hade möjligen tidigare kunnat anpassa den digitala tekniken 

efter skolans behov genom att till exempel kunna installera en skrivare. Denna möjlighet 

försvann då huvudmannen valt att centralisera administrationen av digitaltekniken. Trots att 

lärarna inte upplevde att huvudmannen satsade på digitalteknik fanns öppningar där 

lärarnas röster gjort förändringar. 

Jag tror att det är först i år som det finns en projektor i alla klassrum och då var 
det en kollega som var tvungen att flytta till den här längan och då satte hon ner 
foten! Jag flyttar inte dit om det inte kommer in en projektor för jag använder den 
varje dag. Jag kan inte vara utan den nu! (Intervjuutdrag I3) 

En drivkraft som i det här excerptet gav resultat och lärarens krav uppfylldes. Detta skulle 

kunna leda vidare till att läraren utvecklade nya mål och skapade nya möjligheter för att 

förbättra undervisningen.  
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Tidsaspekten  

Tid eller snarare bristen på tid var en faktor som berördes av några lärare. Lärarna upplevde 

att de la tid på tekniska frågor istället för att undervisa. Flera lärare kopplade samman 

tidsaspekten med att den digitala tekniken inte fungerar tillfredställande. En lärare uttryckte 

en besvikelse över säkerhetsfunktionerna:  

Efter 15 minuter så stängs den av automatiskt [utloggning sker]. Om jag sätter 
igång och gör iordning datorerna på rasten så innan de har fått sin genomgång 
och vi har kommit igång så har de stängts av. Det är en otrolig tidstjuv och stress. 
/…/ Istället kunde jag använda den tiden till att hjälpa eleverna. Det går åt 
mycket tid tycker jag till datakrångel. (Intervjuutdrag I3) 

Datorerna var utrustade med automatisk utloggning vilket inträffade när datorerna varit 

inaktiva under en viss tid, i det här fallet 15 minuter. En tolkning var att motivationen till den 

digitala tekniken skulle sjunka när lärarna upplevde att för mycket tid gick till praktiskt 

underhåll. Exakt vad som menades med ”datakrångel” förblev dock oklart. Enligt läraren 

hade eleverna inte egna inloggningsuppgifter vilket gjorde att läraren behövde vara 

tillgänglig när en automatisk utloggning inträffade. Andra lärare specificerade datorproblem 

till att gälla digitala verktyg som inte var uppdaterade. Detta bidrog till att program slutade 

att fungera, ett annat problem var kablar som saknades och vållade svårighet då det digitala 

verktyget inte gick att använda. Samtliga lärare uppgav att de skulle öka sin användning av 

digitalteknik om den var lättillgänglig. Lärarna ansåg ofta att tekniken skulle finnas på plats 

och fungera tillfredställande direkt.  

Sammanfattning av yttre påverkansfaktorer  
Tillgången till digitalteknik var den yttre påverkansfaktorn som verkade ha störst betydelse 

för lärarens motivation. De aspekter som bidrog till lärarnas drivkraft att använda 

digitalteknik i undervisningen var olika. Någon nämnde nya digitala verktyg till exempel 

Ipaden, andra beskrev internetuppkopplingen. Gemenast för alla var dock tillgången till 

digitalteknik. Tillgången påverkade på detta vis drivkraften till att nå målet, att utveckla 

eleverna. Lärarna i studien hade en drivkraft att utnyttja den digitala tekniken trots den 

knappa tillgången. Individuella lösningar gjordes för att möjliggöra undervisning med 

digitaltekniken, ett exempel var byte av lokal för att få internetuppkoppling. Det visade på en 

växelverkan mellan drivkraften och målet, olika vägar prövades för att komma närmare 

målet. Samtliga lärare ville på olika sätt hålla huvudman ansvarig för tillgången till 

digitalteknik. Centraliseringen och uteblivna satsningar var faktorer som bidrog till att 

motivationen hos lärarna minskade.  

   Tidsaspekten kring digitalteknik upplevdes av fler lärare ha betydelse för motivationen. 

Lärarna uppgav att tid spenderades på dataproblem i stället för undervisning. Det medförde 
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att flera lärare upplevde det digitala verktyget som ett hinder mot målet vilket ledde till att 

vissa avstod från att använda tekniken.  

   Detta tillsammans visar att yttre påverkansfaktorer hade betydelse för lärarnas motivation 

när det gällde användningen av digitalteknik i undervisningen. Alla lärare vittnar om att 

försök till användning av digitalteknik gjorts. Några av lärarna förlorade motivationen till att 

fortsätta när de digitala verktygen inte fungerade tillfredställande eller bristen på tillgång var 

alltför stor. Det fanns samtidigt lärare som inte gav upp utan fortsatte att försöka trots 

problem. Det kunde dock ses att lärare sänkte sin ambitionsnivå då de ansåg att de inte 

kunde påverka aspekterna tillgång, huvudman och tid. 

Inre påverkan – en växelverkan mellan lärarens drivkraft och mål  
Till inre påverkansfaktorerna räknas de aspekter som utgick ifrån läraren och som individen 

ansågs kunna påverka i stor eller viss utsträckning. Inre påverkansfaktorer inkluderar 

lärarens intresse och kunskap om digitalteknik. 

Intresse 

Studien visade att lärarnas intresse hade betydelse för lärarnas motivation när det gäller 

användningen av digitalteknik i undervisningen. Merparten av lärarna (Tabell 1) sa sig ha ett 

intresse för den digitala tekniken medan en lärare sa sig sakna intresse för tekniken. Denna 

lärare beskrev sin inställning till digitalteknik enligt följande:  

Det [digitalteknik] är bra i undervisningen det är det! Det är det ena, sen är det 
andra att jag själv inte är så jätteintresserad, som man kanske egentligen borde 
vara som pedagog. Att verkligen gå in för att lära sig de här sakerna och använda 
dem. (Intervjuutdrag I4) 

Samma lärare beskrev senare hur digitalteknik ingick i dennes undervisning. Excerptet tar 

vid efter att läraren förklarat att de arbetade med kroppen som arbetsområde och läraren 

skulle undersöka om någon film om området fanns tillgänglig. Läraren uttrycker sig som 

följer: 

-Nu skall jag kolla om jag har någon film om kroppen, jamen jättebra! Då kör vi 
det sista timmen idag och det är gjort på 5minuter så har man det framme. 
-Känner du dig helt trygg med det? [Intervju fråga] 
-Jätte, ja, ja, ja och det är jätteroligt, för det finns, det upptäcker man då när man 
har den möjligheten. Man ser när man börjar kolla vad mycket det finns 
egentligen att använda, det är helt fantastiskt! Jättemycket bra material och 
filmer och sådant. (Intervjuutdrag I4) 

Utdraget kan tolkas som att en drivkraft för att använda digitalteknik i undervisningen ändå 

fanns. Trots att läraren enligt egen utsago sagt sig inte ha något intresse för tekniken. 

Läraren berättade entusiastiskt om de möjligheter som den digitala tekniken skulle kunna 
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erbjuda. Detta skulle kunna ses som att ett intresse ändå fanns för att utforska den digitala 

teknikens möjligheter.  

 

Tabell 1: Visar vilka informanter som uttryckt vilka inre påverkansfaktorer som hade 

betydelse för användningen av digitalteknik i undervisningen 

Inre påverkansfaktorer I1 I2 I3 I4 I5 
Har intresse      
Saknar intresse      

Har kunskap      
Saknar kunskap      

 

Studien har visat att ett intresse för den digitala tekniken inte räcker för att en lärare ska 

använda den i undervisningen. Några av de lärare som uppgav att de hade ett intresse såg 

samtidigt inte att det fanns någon möjlighet att använda den digitala tekniken i 

undervisningen. En lärare skildrar ett projekt som upplevdes kunna utvecklas med 

digitalteknik.  

Jag tror att kombinationen att skriva på dator och vår motorik som vi använder 
vid skrivinlärande tror jag skulle vara suverän. För oss är det ingen idé att tänka 
så för det kommer aldrig inom den närmsta framtiden bli så [ökad tillgång till 
digitalteknik], då slår man liksom bort det. För det finns så mycket annat man 
kan läsa in sig på eller utveckla sig inom. Det är ändå beslut som vi inte kan 
påverka. Lite synd kanske. (Intervjuutdrag I3) 

Läraren såg en möjlighet till projektutveckling men upplevde samtidigt att denna utveckling 

inte var möjlig. Trots att intresse fanns för den digitala tekniken räckte det inte för läraren. 

Läraren bestämde sig då för att rikta drivkraften åt ett annat håll. Studien visade inte på en 

entydighet inom detta område. Det fanns andra lärare som såg utvecklingsmöjligheter på 

sikt. Dessa lärare tog upp att det förmodades bli mer teknik i undervisningen samtidigt som 

det gällde för lärarna själva att hålla sig uppdaterade.  
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Kunskap  

Den här studien visade att den upplevda kunskapen om digitalteknik hade betydelse för 

motivationen. Den var dock inte avgörande för användningen. Lärarna sa att de använde 

digitalteknik trots avsaknad av kunskap. Det fanns lärare som upplevde att deras kunskaper 

inte räcke till varken i det dagliga arbetet eller för att utveckla undervisningen. Men flera 

lärare (Tabell 1) uppgav att de hade tillräckliga kunskaper om den digitala teknik de använde 

idag. Ytterligare kunskap önskades samtidigt på nya områden inom det digitala fältet. Dels 

önskades djupare kunskap om den digitala tekniken som redan fanns tillgänglig dels 

efterfrågades inspiration och kunskap om nya digitala verktyg. En lärare beskrev en större 

förändring som skett på skolan där en introduktion hade varit till hjälp: 

Om man gör ett större byte som vi gjorde nu med en ny plattform, helt och hållet. 
Då kanske man skall göra en samling där man går igenom de största 
förändringarna, så att alla får en möjlighet i alla fall. Sen måste man ändå sätta 
sig själv, precis som eleverna och göra fel och lära sig lite grann. Oftast tycker jag 
nog det är det bästa men det kan vara bra att få någon liten uppstart. 
(Intervjuutdrag I1) 

Efter en större förändring som involverat hela skolan upplevde läraren att arbetsgivaren 

borde ha anordnat ett möte där de nya funktionerna i det digitala programmet presenterades. 

Excerptet kan tolkas som att läraren kände sig förbisedd, arbetsgivaren hade inte bejakat 

lärarens behov av ny kunskap. Läraren säger att ”alla” inte fått samma möjlighet, om detta 

inkluderar läraren själv framgår inte. Men en tolkning skulle kunna vara att läraren 

inkluderades och saknade kunskap inom det nya området och därför hade svårt att använda 

det nya programmet. Drivkraften för inlärning av det nya tycks ändå ha funnits då läraren 

uttryckte att prövande var en bra metod för att få till sig ny kunskap. Det kan samtidigt tolkas 

som om målet inte uppnåtts och läraren fått retirera och därav önskar hjälp att uppnå målet, 

att använda den nya plattformen. Det tyder då på att en växelverkan för att hitta nya vägar till 

målet har inletts. 

   Inspiration och studiebesök efterfrågades också för att bättre kunna få en uppfattning om 

hur den digitala tekniken kunde användas i undervisningen. En lärare berättade om en 

önskan att få gå på studiebesök:  

Jag har inte varit runt så mycket i klasser så jag kan se vad jag verkligen skulle 
kunna använda alla digitala hjälpmedel till. Jag skulle vilja gå på studiebesök. 
Eftersom vår kommun inte har satsat på det så känner jag att vi är väldigt långt 
ifrån den verklighet som finns i många skolor i vårt land. (Intervjuutdrag I4) 

En tolkning av intervjuutdraget skulle kunna vara att läraren inte uppfattat digitalteknikens 

möjligheter. För denna lärare skulle kanske målet att utvecklas och få större kunskap om 

digitalteknik uppnås via ett studiebesök. Det skulle möjligen kunna leda till att läraren fick 
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större motivation för att använda digitalteknik i undervisningen. Kunskaper om nya digitala 

verktyg var för några lärare ett viktigt mål. En lärare beskrev läsplatta som sitt mål men 

upplevde samtidigt att kunskaperna inom detta område inte var tillräckliga. Lärare berättade 

om sitt mål som följer: 

-Jag skulle vilja lära mig mycket mer [om digitalteknik], för jag ser ju att det 
finns. 
-Vad skull du vilja lära dig? [intervju fråga] 
-Jag skulle vilja lära mig mer om det här med Ipad, man kan ta bilder och skriva 
text, man kan göra små skrivna böcker med bilder. Jag skulle vilja behärska det 
lite mer ordentligt, de här kreativa apparna och programmen för det känner jag, 
att jag inte riktig klarar. Jag har liksom inte tagit mig den tiden och vet inte riktig 
hur jag skall göra. Hade jag fått sitta med någon som kan det så tror jag inte det 
skulle ta så lång tid. Jag har ett intresse och jag skulle vilja. (Intervjuutdrag I3) 

Enligt egen utsago säger sig läraren ha intresse för den digitala tekniken samtidigt som 

excerptet visar på en önskan om mer kunskap. Läraren såg möjligheter med den digitala 

tekniken och uppgav att viljan fanns. Svårigheten med att nå målet skulle kunna tolkas som 

att lärarens drivkraft inte var tillräckligt stark. En annan tolkning var att läraren inte klarade 

av eller vågade möta målet utan stöd. Läraren säger sig inte avsatt tid vilket skulle kunna 

innebära att denne inte vågat eller försökt nå målet på egen hand. Lärarens egen möjlighet 

att förse sig själv med kunskapen har då inte utnyttjas. Hade läraren i det här fallet haft 

kunskap (Tabell 1) eller utvecklat kunskap om läsplattan hade utvecklingen möjligen kunnat 

se annorlunda ut.  

Sammanfattning av inre påverkansfaktorer 
Lärarnas intresse för den digitala tekniken visade sig i den här studien ha betydelse för 

användningen av den. Motivationen påverkades inte enbart av intresse utan kunskapen hade 

även en viktig inverkan. I dessa två områden hade läraren en möjlighet att påverka 

händelseutvecklingen vilket denna studie visat sig bara delvis inträffade.  

   Samtliga lärare skulle kunna tyckas ha intresse för den digitala tekniken trots att en lärare 

ändå enligt egen utsago saknade intresse. Att inneha ett intresse för den digitala tekniken 

visade sig i den här studien inte överstämma med användning av den. Några av lärarna 

uppgav att de inte såg någon möjlighet till användning av digitalteknik i undervisningen 

vilket visar att målet att använda den digitala tekniken i undervisningen inte upplevdes vara 

uppnåeligt. Den växelverkan mellan målet och drivkraften som skulle hjälpa läraren att finna 

andra vägar till lösningar uppstod inte. En möjlig orsak skulle kunna vara att lärarna inte såg 

någon utveckling inom området ”tillgång”.  

   Den upplevda kunskapen hos lärarna visade sig i den här studien ha betydelse för 

motivationen till användningen av digitalteknik i undervisningen. Flera lärare uppgav att de 

hade tillräckliga kunskaper för den digitala tekniken de använde idag samtidigt som de ville 
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utvecklas på olika plan. Dels för inspiration och nya sätt att använda tekniken på och dels för 

nya digitala verktyg som de hade som mål att få använda i undervisningen. Studien påvisar 

även att lärarnas egen möjlighet att påverka utvecklingen utnyttjades sparsamt. Lärarna 

utnyttjade den digitala tekniken som kunskapsbank och till lektionsförslag. När det kom till 

att lärarna skulle utvecklas i ett nytt digitalt verktyg eller program förväntar de sig ofta ett 

stöd utifrån. Vad som gjorde att motivationen skilde sig mellan dessa två typer av inhämtad 

kunskap framkom inte av den här studien. En anledning skulle kunna vara att drivkraften för 

att söka lektionsförslag var riktad mot ett personligt mål, medan målet att utveckla kunskap 

om ett nytt digitalt verktyg eller ett program var uppsatt av arbetsgivare och därför inte 

tilldelades samma värde och ej heller genererade samma personliga drivkraft.  

   Sammantaget visar det att inre påverkansfaktorer har betydelse för lärarnas motivation till 

att använda digitalteknik i undervisningen, trots att de möjligheter läraren hade att påverka 

vissa faktorer inte alltid utnyttjades. 

Sammanfattning av resultatet  
Den här studien har utvecklat kunskap om lärares motivation till användningen av 

digitalteknik. Den visar att lärare har en tvetydig förståelse för den digitala teknikens roll i 

undervisningen. Lärarna uppvisade en förståelse för teknikens möjligheter och visade på 

innovativa lösningar i användandet av den digitala tekniken. Flera lärare återkom samtidigt 

till att den digitala tekniken utnyttjades för personlig utveckling och som informationsbank. 

Det framkom inte i lika stor utsträckning att den digitala tekniken användes i 

undervisningssyfte eller som arbetsredskap för eleverna.  

   Studien visar också på aspekter som påverkade lärarnas motivation till användning av 

digitalteknik i undervisningen. Det var flera aspekter som framkom i studien och som anses 

bidra till lärarnas drivkraft att använda digitalteknik i undervisningen. Tillgången till 

digitalteknik och huvudmans delaktighet var dock de aspekter som lärarna uttryckte hade 

störst påverkan på drivkraften. Flera upplevde även att tiden begränsade deras möjligheter 

att utveckla kunskap om den digitala tekniken. Intresse och kunskap hade även stor 

betydelse för lärarnas drivkraft mot målet, att utveckla eleverna. Studien kunde här påvisa att 

en växelverkan mellan drivkraften och målet framkom och att lärarna sökte olika vägar för 

att nå sina mål. En växelverkan mellan intresse och kunskap kunde även skönjas när dessa 

två aspekter utnyttjades växelvis för att kunna använda den digitala tekniken i 

undervisningen. Lärarnas personliga möjlighet att påverka utvecklingen till digitalteknik i 

undervisningen utnyttjades sparsamt. En drivkraft för personlig utveckling fanns medan när 

lärarna skulle utveckla sig i nya digitala verktyg eller program förväntades 

kompetensutveckling.   
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Diskussion 
Detta avsnitt diskuterar studiens innehåll. Dispositionen följer samma ordning som 

frågeställningarna har i syftet. Lärarens förståelse för den digitala teknikens roll diskuteras 

först och sedan under egen rubrik följer vilka aspekter som påverkar lärarnas motivation till 

användning av digitalteknik i undervisningen. Detta följs av ett avsnitt där studiens resultat 

sammantaget diskuteras och sätts i relation till den digitala tekniken i samhället. 

Tvetydighet präglar lärarens förståelse för den digitala tekniken 
Att se möjligheter i ett verktyg som inte tidigare använts i skolan visade sig vara besvärligt. 

Lärarna beskrev ofta digitalteknik som de redan kände till och kopplade ihop tekniken med 

den bristande tillgång de upplevde. Successivt visade sig flera innovativa lösningar och 

användningsområden med den digitala tekniken. Lärarna i den här studien visade på 

fördelar med digitalteknik, i motsats till Empirica där det framkom att svenska lärare 

betvivlade nyttan med digitalteknik i undervisningen (Empirica, 2006). I till exempel 

lösningen med dansspelet såg läraren flera fördelar med att inte leda undervisningen utan att 

istället iaktta. Eleverna upplevde undervisningen lustfylld och läraren kunde fokusera på 

elevernas motoriska färdigheter vilket underlättade bedömningen. Matematikspelet var en 

annan lösning där läraren menade att inlärningen gynnades då eleverna fokuserade på att 

utföra spelet utan att reflektera över att det var matematik de ägnade sig åt. En tanke som 

uppkommer i detta fall är huruvida eleverna kan överföra sina matematiska kunskaper från 

datorn till annat matematikanvändande om de inte reflekterar över hur det kopplas till 

matematik.  

   Flera lärare uppger att de inte vill vara utan digitalteknik och att tekniken hade betydelse 

för deras undervisning. Vad enskilda lärare menade med ”betydelse”, framkom inte tydligt. 

Däremot visade det sig att lärarna upplevde digitaltekniken som en enorm portal av 

information och lektionsförslag. Detta står i motsats till Cubans (2001) studie som visade att 

ett svagt intresse eller ett upplevt motstånd till tekniken var en anledning till att den inte 

används i undervisningen. Lärarna i den här studien såg istället den digitala tekniken som en 

möjlighet till fortbildning och utveckling på det personliga planet. Användning av tekniken 

för undervisning förekom i mindre utsträckning än för personlig utveckling vilket visar på en 

tvetydighet angående förståelse för tekniken.  
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Flera aspekter påverkar lärarens motivation till användning av 
digitalteknik  
Denna studie visar att en samverkan mellan flera aspekter har betydelse för lärarens 

motivation till användning av digitalteknik, dels de yttre aspekterna där påverkansfaktorn 

var begränsade, dels de inre faktorerna där möjlighet till påverkan var större. Resultatet visar 

att en rangordning av dessa två områden inte är möjligt. Både yttre och inre aspekter behövs 

för lärarnas drivkraft och målinriktade handlande mot att använda den digitala tekniken i 

undervisningen. Motivation beskrivs av Jenner (2004) som tre samverkande faktorer. Något 

som sätter i gång ett handlande, en drivkraft. Något som handlandet inriktas mot, ett mål 

och en växelverkan mellan en persons drivkraft och mål. Samtliga faktorer har visat sig i 

både de yttre och inre aspekterna. Drivkraft och målinriktat handlande visade sig dock lite 

tydligare i de yttre påverkansfaktorerna och växelverkan mellan dessa två faktorer framkom 

något påtagligare i de inre påverkansfaktorerna.  

   Lärarens intresse för den digitala tekniken kan således inte ensam påverka användningen, 

inte ens i kombination av kunskap. De grundläggande praktiska aspekterna som tid och 

tillgång måste också finnas på plats. Men tillgången av digitalteknik visade sig inte ensam 

vara tillräcklig för att öka motivationen. Den skola som varit underlag i den här studien 

ansågs av lärarna ha bristande tillgång vilket de upplevde var den största aspekten som 

påverkade deras motivation till användning. Samtliga lärare i studien hade tillgång till en 

egen portabel dator med vilken de upplevde en stor förändring i det administrativa arbetet. 

Denna synpunkt framfördes trots att lärarna ombads att inte fokusera på det administrativa 

arbetet i intervjuerna. Detta bekräftas av Skolverkets rapport som skriver att den främsta 

användningen av digitalteknik sker på ett administrativt plan (Skolverket, 2013). Tillgången 

till digitalteknik i Sverige är över lag god. PISA undersökningen 2009 visade samtidigt att 

Sverige var det land i Europa som hade störst skillnad mellan skolorna i datortäthet 

(Digitaliseringskommissionen, 2014; Teknikdelagationen, 2010). Detta kan ge en möjlig 

förklaring till det dubbla budskapet om användningen. Lärarna i studien uppfattade en ökad 

användning av tekniken i det administrativa arbetet samtidigt som de upplevde en bristande 

tillgång på digitalteknik för undervisningen.  

   Flera lärare upplever att det var tillgången som hade gjort att deras drivkraft för att 

använda den digitala tekniken försvagats eller i vissa fall försvunnit. Lärarna i studien vittnar 

om hur de förberett sig för ny teknik och sedan tappat motivationen att använda denna i 

undervisningen då tillgången till tekniken inte funnits. Den lärare som inskaffade en läsplatta 

var bara ett exempel, sommarlovet ägnades åt att lära sig den nya tekniken för att sedan 

uppleva en besvikelse när målet att använda tekniken i undervisningen uteblev. Tillgången 

visade sig i den här studien således blir en grundförutsättning för att lärarna skulle uppleva 

en drivkraft till den digitala tekniken. Detta framkommer även i en studie gjord av Gaffney 
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(2010) som menar att tillgänglig och tillförlitlig teknik är ett måste innan lärarna ska kunna 

påbörja sin utveckling mot en mer digitaliserad undervisning. Enligt Gaffney är det först på 

senare år som det har blivit möjligt då skolorna nått en mogenhet för att utvecklas samtidigt 

som priset på digitalteknik har blivit överkomligt (Gaffney, 2010). För att nå en mer 

digitaliserad undervisning menar Skolverket att huvudmän bör gå samman med skolor och 

aktivt ta initiativ för digitalteknik i undervisningen (Digitaliseringskommissionen, 2014). 

Huvudmans delaktighet visade sig i den här studien vara en viktig aspekt för lärarnas 

motivation till användandet av digitalteknik i undervisningen. Förutsättningarna för 

tillgången till digitalteknik upplevdes styras av huvudman och lärarna ansåg sig inte kunna 

påverka denna process vilket ofta ledde till att drivkraften för den digitala tekniken 

minskade. Detta problem tas även upp av Lund (2012) som skriver att problemet för en del 

skolor ligger i att huvudman styr inköpen och utrustningen. Lärarna kan då få svårt att 

anpassa utrustningen efter sina behov. När skolan inte kan styra över tekniken hämmas 

utvecklingen av det pedagogiska arbetet även om goda ambitioner finns (Lund, 2012). I den 

här studien kunde detta ses hos den lärare som tidigare varit engagerad i installation av 

digitala verktyg. Där drivkraft för tekniken försvunnit då det inte längre var möjligt att 

påverka förutsättningarna för tekniken att till exempel kunna installera en skrivare.  

   Enligt Jenner är motivationen även styrd av målets uppnåendegrad. Anser läraren att målet 

är möjligt att uppnå och upplevs målet ha något värde (Jenner, 2004)? Målets möjlighet att 

uppnås visade sig ha stor betydelse för tidsaspekten. Studien visade att flera lärare säger sig 

skulle vilja använda tekniken på ett mer utvecklat sätt i undervisningen men att tiden inte gör 

det möjligt. Ett exempel där tidsaspekten ansågs begränsande beskrivs av en lärare som hade 

en tanke att filma eleverna för att i efterhand kunna fokusera på bedömning, men läraren 

upplevade det som en omöjlighet på grund av tidsbrist. Ett annat exempel var en lärare som 

hade önskemål om att arbeta med den digitala tekniken i mindre grupper. Det upplevdes 

kräva både tid och resurser, något som inte ansågs finnas och målet var då inte uppnåeligt. 

Enligt Jenners beskrivning har lärarna bedömt målet som osannolikt att uppnå vilket ledde 

till att de sänkte ambitionen. Låga mål, menar Jenner, behöver inte vara ett tecken på 

bristande vilja utan kan vara ett sätt att skydda sig mot misslyckande (Jenner, 2004). I den 

här studien skulle försvarsmekanismen även kunna ses som ett skydd mot besvikelse. Ett 

exempel var läraren som såg ytterligare en möjlighet till skrivinlärning men inte valde att 

undersöka det vidare då tillgången ansågs allt för bristfällig och ingen utveckling kunde ses. 

En annan anledning till att ambitionsnivån sänktes var att mycket tid ansågs ägnas åt 

datorproblem vilket var en bidragande orsak till att lärare undvikit den digitala tekniken. 

Lärarna upplevde tekniken alldeles för tidskrävande för att den skulle kunna användas 

tillfredställande i undervisningen. Studien visade att lärarna ansåg att den digitala tekniken 
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skulle vara lättillgänglig och fungera vilket enligt lärarna innebar att den skulle vara 

uppdaterad och att alla kablar skulle finnas på plats.  

   Intresset för den digitala tekniken visade sig i den här studien vara stort. Lärarna påvisade 

flera exempel där en drivkraft att utvecklas inom det tekniska området fanns. En lärare 

beskrev hur svårt och arbetsamt det varit initialt att delta i en obligatorisk utbildning inom 

digitalteknik. Läraren kände senare en glädje för digitaltekniken och menade då att föra in 

bilder i ett dokument var ”skrattretande” lätt. Lärarens fokus riktades då mot att använda 

läsplattan i undervisningen. Enligt Jenners beskrivning sker här en växelverkan mellan 

drivkraften och målet. Läraren prövar och omprövar sina tillvägagångssätt för att lösa 

uppgifterna. Ett stärkt självförtroende över ett lyckat resultat leder till att läraren tar sikte 

mot större mål (Jenner, 2004).  

   Flera lärare säger sig se nyttan med digitalteknik och vill inte vara utan den. I likhet med 

Von Schantz Lundgren och Lundgrens (2011) studie upplever lärarna nya pedagogiska 

möjligheter, där spel och rättstavningsprogram ger en direkt återkoppling till eleven. Von 

Schantz Lundgren och Lundgrens studie pekar även på nya val av undervisningsmetoder 

vilket värdesätts högt av lärarna i denna studie. Flera lärare beskriver vidden av möjligheter 

med den digitala tekniken, i motsatts till Empirica (2006) som visar att Sverige ligger bland 

de sämsta länderna i Europa när det gäller motivation att använda digitalteknik i 

undervisningen. En av anledningarna sägs vara att svenska lärare betvivlar nyttan med 

tekniken i undervisningen. 

   Lärarna i den här studien säger sig ha tillräckliga kunskaper för hur de använder den 

digitala tekniken idag men samtidigt önskar de kompetensutveckling på olika plan. Dels för 

inspiration och nya sätt att använda digitalteknik på, dels för nya digitala verktyg som de 

hade som mål att få använda i undervisningen. Den här studien visar dock att lärarens egen 

möjlighet att påverka utvecklingen med den digitala tekniken utnyttjades lite. När lärarna 

ska använda sig av ett nytt digitalt verktyg eller program förväntar de sig ofta 

kompetensutveckling. Att lärarna upplever en brist på kompetensutveckling samt bristande 

stöd för att utveckla den digitala tekniken visar sig även i flera andra studier (se t.ex. 

Empirica, 2006; Laurillard & Deepwell, 2014; Storz & Hoffman, 2013). I den här studien är 

det tydligt att lärarna skiljer på olika typer av kunskap, kunskap som inhämtas för personligt 

bruk, till exempel lektionsförslag, samt kunskap som behövs för nya digitala verktyg eller 

program. Lärarna visade sig var mer benägna att på eget bevåg utforska nya områden av den 

digitala tekniken för personlig utveckling. När det kom till att utveckla kunskap i ett nytt 

digitalt verktyg eller program förväntade de sig ofta ett stöd utifrån. Av vilken anledning 

motivationen skiljer sig mellan dessa två typer av kunskap framkommer inte i den här 

studien. Ytterligare studier måste till för att undersöka detta fenomen.  
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Läraren – en del av samhället  
Bristande tillgång och vissa brister i kompetens gör det inte möjligt för lärarna i den här 

studien att använda den digitala tekniken till fullo. Enligt ACM modellen har tre kategorier 

betydelse för användningen av digitalteknik i undervisningen: tillgång, kompetens och 

motivation (Viherä & Nurmela, 2001). Utifrån modellen uppfyller lärarna i den här studien 

motivation och till viss del kompetens. Lärarna uppfattas trots det vara motiverade till att 

använda den digitala teknikens möjligheter men förutsättningarna gör att användandet 

försvåras. Tillgänglig teknik och nödvändig kunskap är två faktorer som behöver uppfyllas 

för att digitalteknik ska ha förutsättning för att användas i undervisningen vilket stöds av 

Gaffney (2010) som även menar att det måste ske med stöd utanför skolan. Tidigare har 

lärarens inställning betraktas som en avgörande faktor för hur den digitala tekniken blivit 

använd i undervisningen. Precis som Gaffney menar Grönlund att detta synsätt inte längre är 

relevant, utan att blicken måste lyftas mot verksamheten där det ska finnas tydliga mål med 

införandet av digitalteknik som aktivt följs upp (Gaffney, 2010; Grönlund, 2014).  

   IT finns överallt i vårt samhälle och behöver därför ha en naturlig plats i skolan. Allt fler 

skolor satsar på att utveckla användningen av digitalteknik för att eleverna ska nå målen i Lgr 

11 men även för att möta samhällets framtida behov (Grönlund, 2014). Lärarna i studien 

upplevde att huvudman var ansvarig för tillgången och till viss del även försvårade deras 

arbete genom centralisering. Detta föranledde oro för att eleverna inte fått den träning i 

digitalteknik som lärarna ansåg de behövde. Jedeskog (2007) skriver att den demokratiska 

aspekten omfattar alla elevers rättigheter att bli datorvana (Jedeskog, 2007). Att ha 

grundläggande färdigheter i digitalteknik är något som borde vara ett krav i dagens samhälle. 

Studien visar att lärarna har motivation och förståelse för den digitala teknikens möjligheter 

samtidigt som de säger att bristen på tillgång, kunskap och tid försvårade arbetet. Det 

betyder inte att huvudman medvetet försvårar lärarnas arbete utan yttre faktorer har 

betydelse, till exempel ekonomiska förutsättningar. Den senaste rapporten från OECD (2015) 

bekräftar denna bild, där huvudman inte har kapacitet att understödja en större 

kompetensutveckling för lärarna även om en politisk vilja finns. Rapporten pekar även på en 

stor skillnad mellan olika kommuner där större städer oftast ligger före de mindre. 

   Begreppet motivation består av flera olika faktorer. Här har drivkraft, mål och växelverkan 

valts för att möta studien syftet, att utveckla kunskap om lärares motivation till användning 

av digitalteknik i undervisningen. Att inneha motivation för något innebär inte bara att en 

drivkraft finns. Flera av lärarna har vittnat om drivkraft för att använda digitaltekniken i 

undervisningen men däremot upplevde de målet stundtals ouppnåeligt. Därav uteblir 

växelverkan som skulle påverka lärarna att pröva och ompröva sina val av tillvägagångsätt 

mot målet. Efter att ha lyssnat till lärarna i den här studien blir slutsatsen att huvudman på 

ett nytt sätt behöver vara delaktig i införandet av digitalteknik i skolan. Lärarna i den här 
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studien vittnar om att de önskat tillgång och kompetensutveckling kring digitalteknik. När de 

inte upplevde någon utveckling inom området falnade drivkraften. Lärarna innehar 

fortfarande en drivkraft för digitaltekniken trots den långsamma utvecklingen. Om 

utvecklingen fortlöper i denna takt finns risk att skolan tappar motiverade lärare då de inte 

ser möjlighet att kunna utbilda eleverna och förbereda dem för framtiden. Dessa farhågor 

bekräftas av OECD (2015) som menar att det inte finns något systematiskt stöd för lärare 

genom deras yrkesliv samtidigt som läraryrkes status behöver stärkas. Rapporten diskuteras 

även i lärarnas tidning där Jaara Åstrand (2015), ordförande för Lärarförbundet, menar att 

när lärarna i skolsystemet upplever att deras arbetsinsats värderas högt och de får 

förutsättningar att göra skillnad kan de med stolthet berätta om sitt yrke och fler kommer då 

att vilja vara lärare. 

   Lärarna i den här studien har fortfarande motivation för digitalteknik trots att den falnat 

med den långsamma utvecklingen av tillgång till tekniken. Att nå en förändring med den 

digitala tekniken inom skolans värld är tidskrävande. Detta arbete påbörjades under 1970-

talet och än syns inte slutet. Flera studier (se t.ex. Cuban, 2001; KK-Stiftelsen, 2006; 

Teknikdelagationen, 2010) visar att digitaltekniken i skolan framförallt används till 

informationssökning och administration. För att använda Nissens (2002) ord, sker det en 

enkelspårig användning på ett mångsidigt verktyg. Får man tro lärarna i studien kommer 

undervisningen utvecklas och kompletteras med nya influenser hämtade från det ”nya 

pedagogiska rummet” där digitala verktyg får allt större betydelse. Med tillgång och konkreta 

mål som aktivt följs upp skapas förutsättningar för att motivera lärare till användning av 

digitalteknik i undervisningen.  

Vidare forskning 
Den här studien visade på att tillgången till digitalteknik var en viktig aspekt för motivation 

att använda den i undervisningen. Det skulle därför vara intressant att utföra studien där 

tillgången till digitalteknik vore mer utvecklad. Ett sådant underlag skulle även kunna bidra 

till en breddning av området då förutsättningarna på skolorna skulle vara skilda i frågan om 

tillgången till digitalteknik.  

   I studien framkom även att lärarnas drivkraft skilde sig åt gällande kunskapsutveckling, 

dels för personligt bruk, dels för nya digitala verktyg. Därav skulle en fördjupning av detta 

område vara intressant.  

   Att i framtiden återkomma till samma skola och i möjligaste mån samma informanter vore 

också intressant, för att undersöka om tillgången till digitalteknik förändrats och hur detta 

påverkat förståelsen och motivationen för digitaltekniken. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Intervjufrågor som användes som stöd vid semistrukturerad intervju 

 

• Kan du berätta om en av de första gångerna när du använde dig av någon form av 

digitalteknik i klassrummet? 

• Hur upplevde du det? 

• Hur ser du idag på digitala verktyg som ett pedagogiskt hjälpmedel? 

• Hur ser du att digitalteknik kan påverka undervisningen? 

• Vad ser du för fördelar med digitalteknik? 

• Och nackdelar?  

• Hur tror du lärares roll har/kan förändras med digitalteknik? 

• Berätta om vad digitalteknik har inneburit för din undervisning? 

• Hur använder du digitalteknik i undervisningen? 

• Vad skulle få dig att öka din användning av digitalteknik i undervisningen? 

• Kan du beskriva din framtidsvision angående digitalteknik? 

• Hur skulle du använda digitalteknik då? 

• Hur upplever du att de är att använda digitalteknik i undervisningen? 

• Hur känner du personligen inför att använda digitalteknik i undervisningen? 

• (O)Bekväm? 

• Hur upplever du arbetsbelastningen med digitalteknik i undervisningen? 

• Större/Mindre? 

• Hur tror du det ser ut på sikt? 

• Vilka hinder upplever du att det finns för att använda digitalteknik i undervisningen i 

en större utsträckning?  

• Vilka åtgärder upplever du behövs för att i större utsträckning använda digitalteknik i 

undervisningen? 

Bakgrundsfrågor  

• Vad anser du att du har för erfarenhet av digitalteknik?  

• Hur länge har datorn funnits med som en del av din undervisning?  

• Hur länge har du arbetat som lärare?  

• Vilka årskurser och ämnen undervisar du i det här läsåret? 

• Hur länge har digitalteknik funnits tillgänglig för undervisningen på den här skolan?  

• Vilka tekniska verktyg finns på skolan? 
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