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Abstract 
The purpose of this study is to investigate how well prepared the teachers in technology are to 

the changes that the process of digitalization entails in the subject, and the factors that affect 

the degree of preparation. The methods of investigation have been interviews and surveys 

with teachers in technology as respondents. 

 

The process of digitalization is supposed to get started July 1, 2018, at the latest, which is 

approximately one month after this study is completed. The study shows that a majority of the 

teachers in technology are not as prepared as they should have been at this time and that the 

reason for this is that there is not enough time available, there are not enough economic 

resources, and that the school management, to some extent, does not provide the necessary 

support. These factors cause the fact that the teachers do not get the professional development 

they need. What the schools should do is to set time and money aside to educate the teachers 

and to buy digital tools. 
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pedagogical content knowledge, programming in elementary school, teachers competence, the 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur pass förberedda tekniklärare är inför de 

förändringar som digitaliseringen medför i ämnet och vad som påverkat förberedelsegraden. 

För att få svar på detta gjordes det både intervjuer och en enkät med tekniklärare i åk 4-6 som 

svarande. 

Man ska börja införa digitaliseringen i skolorna senast den 1 juli 2018, vilket är ungefär en 

månad efter att den här studien färdigställs. Studien visar att en majoritet av tekniklärarna inte 

är så förberedda som de egentligen skulle varit vid det här laget och att mycket beror på att 

tiden inte finns, att ekonomin inte räcker till och till viss del även på att skolledningen inte ger 

det stöd som behövs och därför får man inte den kompetensutveckling som är nödvändig. Det 

skolorna bör göra är att avsätta tid och pengar till utbildning av lärarna samt lägga resurser på 

digitala hjälpmedel. 

Nyckelord 
teknikdidaktik, programmering i grundskolan, lärarkompetens, digitalisering i grundskolan 
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1 Inledning 
 

Under hösten 2018 kommer skolorna i Sverige genomgå en obligatorisk digitalisering som 

innebär både att de ska använda digitala verktyg mer i arbetet samt att läroplanen ändras med 

digitala tillägg. Dessa tillägg är exempelvis att man nu har med arbete med digitala verktyg i 

det centrala innehållet i ämnena, samt att programmering har blivit obligatoriskt i ämnena 

matematik och teknik (Skolverket, 2017). Digitala verktyg är datorer och program till dessa, 

smarta telefoner, surfplattor, så kallade ”appar”, kameror, tv-apparater och projektorer, för att 

nämna några av dem (Diaz, 2012). 

I den här studien undersöks vad lärarna känner inför digitaliseringen, och då specifikt 

programmering samt datorer, eftersom ämnet i studien är teknik och där ingår dessa tillägg, 

samt vilka kunskaper de har om det, hur de har fått dessa och vilket stöd de har från rektor 

och skolledning. Intresset för detta väcktes under VFU-perioderna, där någon slags motvilja 

mot datorer och programmering märktes bland många lärare. Lärarna uttalade saker som att 

de inte kände sig kunniga på det och att de helst hade velat slippa det. Många lämnade över 

ansvaret att hjälpa sin klass åt en lärarkollega som hade större kunskaper, eller så fick 

eleverna hjälpa varandra då läraren ansåg att de kunde bättre själva. Det har under VFU-

perioderna inte varit obligatoriskt att lära ut det här tidigare, men nu blir programmering, 

datorers funktion och delar något en tekniklärare ska kunna, och dessutom kunna lära ut. Med 

detta i åtanke kom idén att undersöka om det är så att majoriteten av lärarna känner sig dåligt 

insatta i det, eller om det bara är några få av dem som gör det. Programmering blir allt 

viktigare i samhället eftersom de programmerade föremålen blir fler, och att vara kunnig i 

datorer, alltså veta vad man kan göra med dem och hur de är uppbyggda, blir också allt 

viktigare. En dator är så mycket mer än en avancerad skrivmaskin med sökverktyg. Om det nu 

är så att lärarna känner sig okunniga och osäkra när det gäller detta, så påverkar ju det 

undervisningen och eleverna. Barn är nyfikna och ”törstiga” på ny kunskap, därför måste de 

ha någon som kan hålla den nyfikenheten vid liv och som kan möta deras behov av att lära sig 

nya saker. Sådant som har med programmering och datorer att göra kan göras spännande och 

intressant om rätt lärare har hand om det, men fel lärare – en lärare som känner sig osäker och 

okunnig – kan påverka på ett negativt sätt.  

Så här precis i uppstarten av digitaliseringen är det intressant att ta reda på lärarnas utbildning, 

intresse och känslor inför det de ska börja lära ut i höst samt vilken stöttning de fått från 

skolledare. Förhoppningen är att arbetet kan visa rektorer och lärare hur pass bra, eller mindre 

bra, det ser ut i skolorna just nu och om mer fokus behöver läggas på kompetensutveckling i 

ämnet, samt varför lärarens kompetens är så pass viktig. 

Jag vill även passa på att tacka de lärare som ställde upp på intervjuer och svarade på enkäten, 

utan er hade jag inte fått något underlag till den här studien. Jag vet att en lärare mycket sällan 

har någon tid över så jag är otroligt tacksam för att ni tog av er värdefulla tid och hjälpte mig. 

Stort tack till er! 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

1.1.1 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pass förberedda tekniklärare i åk 4-6 är inför de 

förändringar som digitaliseringen medför i teknikämnet och vad som påverkat 

förberedelsegraden.  

1.1.2 Frågeställningar 
 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

 Vad kan lärarna när det gäller programmering och datorer och hur tänker de om detta? 

 Hur gör lärarna för att kompetensutveckla sig på området och vilka faktorer har 

påverkat den kompetens de har/inte har? 

 Hur anser lärarna att skolledningen har förberett dem och verksamheten på 

förändringen? 

2 Bakgrund 
 

För att förstå lite mer om vad digitaliseringen handlar om, redovisas det i det här kapitlet för 

vad den innebär i praktiken och varför man anser den här förändringen viktig, samt även vad 

programmering är och varför det har fått en större del i skolan. Det kommer även redogöras 

för vad det är som gör en lärare kompetent och vad för påverkan skolledningen har på skolans 

effektivitet där lärarens kompetens är viktig. 

2.1 Vad innebär digitaliseringen och varför gör man den? 
 

Digitaliseringen av skolan är något som kommer påverka flera av ämnena i alla stadier av 

skolan. Förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen i Sverige kommer alla ta 

del av förändringen. I stort kan man säga att förändringen innebär tillägg i styrdokument där 

man har blivit tydligare med att digitala hjälpmedel ska användas, programmering införs i 

flera ämnen i grundskolan, då speciellt i matematik och teknik, samt att skriftliga delar av 

nationella prov kommer skrivas på dator istället för att skriva för hand (Skolverket, 2018; 

Regeringen, 2017).  

 

En anledning till att skolan har tagit sig an det här uppdraget är att man vill ge alla elever 

samma möjlighet att lära sig den digitala tekniken – oavsett vad de har för socioekonomisk 

bakgrund. Om det här är obligatoriskt i skolan kommer alla elever, barn som vuxna, få en 

chans att få någon form av ”digital kompetens”. Med det menas att man förstår hur det 

digitala påverkar oss och vårt samhälle, att man kan använda sig av digitala verktyg och 

medier samt förstå dessa, att man är kritisk och ansvarsfull när man använder sig av digital 
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teknik och att man kan använda den digitala tekniken på ett kreativt sätt när man löser 

problem och gör verklighet av sina idéer (Skolverket, 2018). Det finns många skäl till varför 

man ska ha digital kompetens. Till exempel är det så att vi får mycket av vår information 

digitalt och det går snabbt att ta del av informationen, men vilken information kan man lita 

på? Inom den digitala kompetensen ingår källkritik som innebär att man ifrågasätter 

informationen samt vem avsändaren av den är. Ett annat skäl är att eleverna med allra största 

sannolikhet kommer att stöta på digital teknik i framtida studier och arbete, därför måste de så 

tidigt som möjligt lära sig att använda sig av den digitala tekniken (Skolverket, 2018). 

Regeringen skickade ut ett pressmeddelande i början av mars 2017 där de beskrev allt det här, 

samt även gick ut med att huvudmännen skulle börja omsätta de här ändringarna i praktiken 

senast 1 juli 2018 (Regeringen, 2017). 

Datorer är så viktiga i samhället, så om man inte har en förståelse för datorer och hur de 

används, kommer vi i framtiden få en klyfta mellan de som kan och förstår och de som inte 

gör det. Den som inte kan använda sig av en dator kommer att hamna i en negativ position i 

samhället där det kommer gå ut över både det sociala livet och när man ska söka jobb (Parnes, 

2015). Samuelsson (2014) nämner också dessa digitala klyftor. Internationellt sett har vi i 

Sverige stor tillgång till och använder oss mycket av informations- och 

kommunikationsteknik (IKT), men trots tillgången är det stora digitala klyftor i landet. Med 

det menas att det är ojämlikt i hur stor digital kompetens man har och hur man använder sig 

av IKT. Generationsskillnader och socioekonomiska förhållanden är två faktorer som bidrar 

till dessa klyftor. Ofta ser man unga människor som digitalt kompetenta, men det är ingenting 

som är en garanti. Man kan vara duktig på datorer men ändå inte vara digitalt kompetent 

(Samuelsson, 2014). 

2.2 Vad är programmering? 
 

Programmering är något som, vilket tidigare nämnts, främst kommer ingå i ämnena teknik 

och matematik. Det är olika former av programmering som delas upp mellan dessa nämnda 

ämnen. Inom matematiken har det kategoriserats in under rubriken Algebra i det centrala 

innehållet i grundskolans läroplan, och det man ägnar sig åt i årskurs 4-6 är så kallade 

algoritmer samt programmering i visuella programmeringsmiljöer. I tekniken ligger det under 

rubriken Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar i det centrala innehållet och här ska 

man styra olika föremål, sådant man har konstruerat själv eller programmeringsrobotar, med 

programmering (Skolverket, 2017). 

 

Datorer har ett eget språk som är svårt för oss människor att förstå; maskinkod eller binär kod. 

Det består av ettor och nollor, vilket egentligen är ström som är på (1) eller av (0). Skulle en 

människa läsa maskinkod skulle det bli väldigt många ettor och nollor att läsa igenom och det 

skulle ta lång tid, vi är inte så snabba som datorerna. Det är därför människan har konstruerat 

olika språk som tolkar mellan människa och maskin och där man också kan kommunicera 

med datorn på ett för oss mer lättförståeligt vis. Det är dessa som är de olika programspråken 

(Kodcentrum, u.å.). I Nationalencyklopedin beskrivs programmering som att man skriver 

instruktioner till datorn. Man kommunicerar med datorn och säger åt den vad den ska göra 

(u.å.a). Det finns olika programspråk som alla är gjorda för att instruera datorn, men på olika 

sätt och olika ”djupt” in i datorn. Man talar därför om olika nivåer på språket (u.å.b). I årskurs 

4-6 ägnar man sig åt ett ganska ytligt programspråk, där man skapar exempelvis spel eller 

animationer på ett lekfullt sätt i visuella programmeringsmiljöer, man ser direkt hur datorn har 
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uppfattat instruktionen. Scratch är ett sådant programspråk som många använder sig av, där 

sätter man ihop färdiga block med kommandon som blir algoritmer, och flera algoritmer som 

sätts ihop skapar ett program (Kodcentrum, u.å.). ”En algoritm är en stegvis procedur av 

väldefinierade exekverbara instruktioner avsedda att utföra en uppgift eller lösa ett problem, 

ofta med kravet att proceduren ska ha ett slut.” (Nilsson, 2009). En algoritm är med andra ord 

en beskrivning av hur man ska lösa ett problem eller göra en uppgift, den måste vara metodisk 

och exakt. Stavar man fel eller sätter något i fel ordning så blir resultatet fel. En korrekt 

algoritm löser problemet man har gett den. Enkelt uttryckt kan man säga att en algoritm är, 

”en lista över i vilken ordning man ska göra saker. En instruktion eller ett recept.” 

(Kodcentrum, u.å.). I programmering beskriver man algoritmer så de kan exekveras, d.v.s. 

köras, av maskiner, d.v.s. datorer, och samtidigt kunna förstås av människor (Nilsson, 2009). 

 

Programmerbara robotar finns det flera olika modeller som är olika avancerade. Det är vanligt 

att man börjar med de väldigt enkla, skalbaggeliknande robotarna av typerna bee-bots eller 

blue-bots. De är redan programmerade sedan innan, man ger dem bara kommandon där man 

säger åt dem vad de ska göra. Man kan oftast ge dem de förinställda kommandona: framåt, 

bakåt, vänster, höger. Dessa styr man genom ett program (det som vi i vardagstal kallar för 

”app”, vilket är en förkortning för applikation) på en surfplatta eller telefon och sänder över 

instruktionerna genom Bluetooth, eller på knappar på själva roboten (https://www.bee-

bot.us/). Genom att dessa robotar ska följa en bana och man ger dem alla kommandon efter 

varandra på en gång, måste eleverna börja tänka sekventiellt i enkla algoritmer. Gör man ett 

fel blir allt fel och man får ändra den givna algoritmen/kommandot. Sedan finns det mer 

avancerade robotar som man först bygger ihop själv och sedan programmerar i en tillhörande 

programvara på dator eller surfplatta. Programvaran brukar fungera som tidigare nämnda 

Scratch, d.v.s. färdiga block med kommandon som sätts ihop till algoritmer och finns i olika 

svårighetsgrader. Sedan sänds programmet till roboten med hjälp av en infraröd sändare, man 

har byggt in en mottagare i roboten som tar emot och läser av programmet (Kilbrink, 2008). 

2.3 Varför programmering? 
 

Det finns datorer runt oss hela tiden och i nästan allt vi gör. Vi gör oss även mer och mer 

beroende av datorerna. Det finns nästan inget yrke idag där man inte kommer i kontakt med 

en dator på något sätt. Tvättmaskiner, larm, telefoner, bilar och övervakningssystem är några 

exempel på allt omkring oss som är programmerat. När vi går och handlar använder vi oss 

numer oftast av ett betalkort eller kanske t.o.m. vår mobiltelefon när vi betalar. Kort sagt så är 

vi väldigt beroende av datorer och datorer behöver programmeras. Men vi har redan brist på 

folk som kan programmera och vi behöver dessutom fler kvinnor som kan göra det. Väldigt få 

kvinnor söker sig till IT-industrin vilket är ett stort problem inom den branschen (Parnes, 

2015).  

 

Enligt Parnes (2015) räcker det inte att låta varje elev få en dator var, man måste få lärarna 

med på bollen också. Läraren måste ha kunskap och känna sig motiverad i att använda 

datorerna. En motiverad och kunnig lärare kan visa eleverna hur man använder en dator på 

bästa sätt – och att den är bra till så mycket mer än skrivande och faktasökning. Vidare 

argumenterar Parnes för att man behöver få igång ett datalogiskt tänkande (”Computational 

thinking”) i skolorna - med andra ord att kunna använda datorerna till det de faktiskt är bäst 
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på, nämligen att hantera data. När man gör detta så gör man algoritmer, implementerar 

algoritmerna och visualiserar data på många olika och nya sätt (a.a.).  

2.4 Teknikdidaktik och tekniklärarens kompetens 
 

Parnes (2015) var inne på vikten av en lärares kompetens när det gäller att få eleverna att få ut 

det mesta möjliga av en dator. Det finns mer forskning som tyder på samma sak och en del av 

den kommer det här att redogöras för. 

Teknikdidaktisk forskning definieras med det här citatet från Hagberg & Hultén: 

[ . . . ] sådan forskning som behandlar hur man lär sig förmågor och 

kunskaper i teknik, hur lärare undervisar i teknik, innehåll i lärande 

och undervisning, vilken kunskap som är central och vilka 

kontextuella förhållanden som har betydelse för lärande och 

undervisning i teknik (Hagberg & Hultén, 2005, s. 19). 

Teknikföretagen publicerade 2005 en rapport där det framkom att vad en lärare kan och hur 

engagerad hon är, är det som avgör för hur bra undervisningen är, samt även att lärare själva 

tycker att den viktigaste faktorn är ett stort engagemang från läraren - att man brinner för 

ämnet. Bjurulf (2008) skrev en avhandling om lärares arbete med teknikämnet. Det var en 

omfattande studie där även lärarnas kompetens och utbildning togs upp. Bjurulf kom i sin 

forskning fram till att lärarens utbildning, både vad den bestod av och hur lång den var, är det 

som är avgörande för att en lärare får den trygghet som behövs när hon undervisar. Det är när 

en lärare känner sig trygg i sin kunskap som engagemanget kommer och detta bidrar, enligt 

forskningen, till hur teknikämnet presenteras och vad eleverna sedan får lära sig (Bjurulf, 

2008). Enligt Teknikföretagens rapport (2005) är teknikämnet dessutom inte något högt 

prioriterat ämne hos lärarna. Deras forskning visar att det läggs betydligt större vikt på 

ämnena matematik och NO-ämnena fysik, biologi och kemi av Ma/NO-lärare. Teknik har man 

ofta enbart så det blir tillräckligt mycket underlag till att eleverna ändå ska nå målen (Rooke, 

2011). Dock har teknikämnet efter Rooke skrev det fått egna timmar i timplanen, så det här är 

förhoppningsvis något som har ändrats på senare år. Vad man undervisar i inom teknikämnet 

är även påverkat av hur lärarna tolkar styrdokumenten (Rooke, 2011). Gustafsson och 

Myrberg publicerade 2002 en översikt om vad som påverkar pedagogiska resultat, där kom de 

bl.a. fram till att ”lärarutbildning, ämneskunskaper, pedagogiska kunskaper, erfarenhet, och 

kompetensutveckling har betydelse för elevernas resultat” (Gustafsson & Myrberg, 2002, 

s.134) och då i meningen att ju mer kunskap läraren har, desto bättre resultat för eleverna. En 

förklaring till det resultatet är att en kunnig lärare kan undervisa på ett annat sätt, exempelvis 

är man skickligare på att anpassa undervisningen efter de olika individer eleverna är samt 

även hur gruppen i stort är.  

De Vries (2013) menar att när en lärares förståelse för de tekniska möjligheterna är 

begränsade, finns det tendenser som visar att läraren då istället för att fokusera på elevernas 

kreativitet, kunskaper, processer och vad de lär sig, ser enbart produkten. Vad en lärare kan 

påverkar m.a.o. både undervisning och bedömning. En lärare måste därför ha kunskap i och 

om teknik. Det här påverkar också vad läraren anser om elevernas framsteg och utveckling. 

De Vries (2013) anser att en lärares kunskap är mer än innehåll och pedagogik. 1987 

definierade Shulman uttrycket pedagogical content knowledge (PCK), vilket skulle kunna 

översättas som pedagogisk innehållskunskap. Det är en sammanslagning av innehållskunskap 
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och pedagogik, en lärare måste inte bara förstå innehåll och syfte, utan också kunna omvandla 

detta på olika sätt för att göra undervisningen kraftfull. Rohaan, Tahonis och Jochems (2011) 

är inne på samma sak och har dessutom tolkat begreppet PCK och anpassat det till 

teknikämnet. De listar tre huvudsakliga kunskapsdelar i PCK för teknikämnet i grundskolan: 

1. Kunskap om elevers tekniska begrepp samt kunskap om deras förförståelse och 

feluppfattningar om teknik 

2. Kunskap om teknikens natur och syftet med undervisningen i ämnet 

3. Kunskap i pedagogiska tillvägagångssätt och undervisningsstrategier för teknikämnet 

(Rohaan, et al. 2011) 

Mattsson (2005) har gjort en mängd studier i lärares teknikdidaktiska kompetens och även hos 

henne tas Shulmans begrepp PCK upp. Man kan alltså anta att de teknikdidaktiska forskarna 

är överens om att tekniklärarens ämnesdidaktiska kunskap är viktig för hur kvaliteten på 

undervisningen blir samt även att lärarnas utbildning påverkar hur intresserade eleverna blir 

av tekniken. 

Samuelsson (2014) har forskat i hur ojämlikt användandet av IKT är i skolorna och vilka 

faktorer som påverkar om en elev är digitalt kompetent eller inte. En stor faktor är hur 

lärarens inställning är till och hur hon använder sig av digital teknik. Samuelsson har kommit 

fram till att det som mest påverkar elevernas digitala kompetens, är hur stor möjlighet läraren 

har att utveckla sin didaktiska digitala kompetens och hur skolorna satsar på den digitala 

tekniken. Kompetensutveckling i ämnet är alltså enligt Samuelsson nödvändigt för att både 

lärare och elever ska kunna bli digitalt kompetenta. Enligt Håkansson Lindqvist (2015) kan 

man inte räkna med att det är stor digital kompetens på en skola som har kunnat ge eleverna 

och lärarna datorer enligt 1:1-modellen, d.v.s. en varsin dator till varje lärare och elev. Även 

Håkansson Lindqvist trycker på att det behövs kompetensutveckling för både lärare och 

elever för att lärandet ska bli hållbart, även för de som är datorvana. En lärare ser inte alltid 

vilka möjligheter man har med en dator och hur man ska jobba med den på bästa sätt. 

Rolandsson (2015) beskriver ett annat problem som kom fram under en studie, där visade det 

sig att lärarna i programmering hade förutfattade meningar om att programmeringstänkandet 

passar vissa, men inte alla och därför skulle pedagogik i ämnet vara onödigt enligt dessa 

lärare. De ansåg att vissa elever har ett analytiskt och logiskt tänkande och att andra inte har 

det. Enligt Rolandsson hade lärarna svarat att de tyckte att programmering var ett viktigt ämne 

i det avseendet att det behövs kunniga programmerare i vårt datoriserade samhälle, men de 

ansåg inte att en utbildning i programmering var viktigt för den som undervisade i det.  

2.5 Vikten av skolledarens kompetens 
Men en lärare står inte ensam och kan inte agera riktigt hur hon vill, utan måste i många fall 

ha skolledningens stöd. Man trycker ofta på vikten att en lärare ska kompetensutveckla sig 

och ha kunskap, men hur går det om man har en skolledare som inte hänger med i samma 

utveckling?  

Håkansson Lindqvist (2015) belyser vikten av både lärarnas och skolledarnas kompetens i sin 

studie. Skolledaren är den som styr hur skolverksamheten jobbar med digital teknik och är 

den som inför tekniken i skolan. Skolledaren har en viktig roll som därför både kan vara en 

som underlättar eller förhindrar att stora förändringar sker. Skolor där man är mer öppen för 

förändring kommer med största sannolikhet också få ta del av de kunskapsresurser som finns i 

samhället. Det ligger hos skolledaren hur man samordnar utvecklingsarbetet på skolan och ser 
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man då inte möjligheterna med digital teknik är det lätt att det prioriteras bort. Håkansson 

Lindqvist har i sin forskning kommit fram till att sådant som kan påverka skolledaren negativt 

är om man har gammal digital teknik och it-support som inte fungerar (2015). Schrum och 

Levin (2013) gjorde en studie där de kom fram till att skolledare som hade ett bra IKT-

ledarskap hade vissa saker gemensamt. Dessa var att de diskuterade ledarskap med andra, de 

hade ett stödsystem för lärarna, schemalade samarbetstid, lyssnade på feedback, byggde 

samarbeten och erkände framgång (Schrum & Levin, 2013). 

Angående teknikämnet så skrev Teknikföretagen (2012) en rapport där de undersökte 

teknikundervisningen i grundskolan. Där framkom bl.a. att hälften av lärarna känner att 

skolledningen inte har något större intresse av att utveckla teknikämnet. Vidare berättar de att 

lärare som känner att ledningen stöttar dem och vill utveckla ämnet även känner sig mer nöjda 

med sin egen undervisning. Rooke (2011) är även hon inne på samma sak och hon nämner 

även ekonomin. För en god teknikundervisning krävs att pengar avsätts till den, även om det 

inte behövs stora summor. Men både material och fortbildning av lärare kostar, och det är 

skolledningen som ansvarar för hur resurser tilldelas. Hur mycket skolledningen satsar på 

utbildning av lärare och annat som kostar har enligt Gustafsson & Myrberg (2002) visat sig 

betyda mycket för effektiviteten i skolan. 

3 Teoretiska utgångspunkter 
 

Syftet med den här studien är att ta reda på hur väl förberedda lärarna är och känner sig inför 

de nya inslagen av digitalisering i teknikämnet. En lärare är ju inte helt fri i sitt arbete, det är 

ganska mycket runtomkring som påverkar exempelvis vilken kompetensutveckling läraren 

kan få eller hur vad som kan göras av ämnet. Med det i åtanke är utgångspunkten 

ramfaktorteorin eftersom lärarens jobb är väldigt styrt av en mängd yttre faktorer – så kallade 

ramfaktorer (Lindström & Pennlert 2012).  

3.1 Ramfaktorteorin 
 

Ulf P. Lundgren (2014) redogör för hur ramfaktorteorin uppkom till att börja med. Det var 

Urban Dahllöf som på 60-talet började granska data från olika skolors resultat och fann att 

resultaten påverkades av ett antal faktorer man inte kunde styra helt över. Det här gav ett 

perspektiv som gjorde analyser av resultat, och anledningen till varför de blev på ett visst sätt, 

djupare. Man fick ett mer heltäckande perspektiv. 

När en lärare undervisar påverkas hon av dessa ramfaktorer som ger läraren olika 

förutsättningar i vad hon kan göra (Linde, 2006). Men även annat i en lärares arbete påverkas 

av ramfaktorerna. Lindström & Pennlert (2016) redogör för en del av alla ramfaktorer: tid, 

personal, gruppstorlek, lokaler, ekonomiska resurser, skolans ledning och organisation, 

betygssystem, närsamhälle, kulturer och föräldrar påverkar. 

 Tid är en stor faktor. Det tar tid att lära sig nya saker och att planera, genomföra och 

bedöma undervisning. En lärare har förutom undervisningen även annat att göra som 

också det tar tid.  

 Personal har det tidigare redogjorts för. Det är av stor vikt för hur kvaliteten i skolan 

blir vad personalen har för utbildning och hur engagerad den är.  
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 Gruppstorlek påverkar hur arbetet ska läggas upp, hur mycket tid läraren har till varje 

elev och hur stor möjlighet man har att skapa djupa relationer med sin klassgrupp. 

 Lokalen är en stor del av arbetsmiljön. Är det bullrigt? Är det trångt? Är det dålig 

ventilation? Hur kan man möblera? Allt påverkar arbetet som genomförs i lokalen. 

 Ekonomiska resurser påverkar vad man kan köpa in och om man kan 

kompetensutveckla personalen, allt det där kostar pengar och alla skolor eller 

kommuner har inte samma ekonomiska förutsättningar.  

 Hur skolans ledning och organisation påverkar har det redan redogjorts för; det är de 

som styr över ekonomi, personalrekrytering och vem som ska få kompetensutveckling. 

 Skolans styrdokument med bl.a. kursplaner och betyg är en ramfaktor som påverkar 

både individ och verksamhet. Det ger motivation och olust, det ger läraren någon slags 

makt och används även vid utvärdering av skolans verksamhet. Har eleverna ett bra 

snittbetyg antas skolan vara bra och blir attraktiv. 

 Närsamhället är av betydelse i undervisningen. Var skolan ligger ger olika underlag 

när man ska planera sin undervisning. Om t.ex. skolan ligger nära en skog kan man ta 

ut eleverna och ha undervisning i NO där man undersöker insekter eller växter, ligger 

skolan i en stad har man kanske istället möjlighet att gå på ett museum. Sedan 

påverkas skolan också av i vilken sorts område den ligger i. Är det många som inte har 

svenska som modersmål eller är det bara några enstaka? I närsamhället är det många 

faktorer som kan påverka. 

 Kultur kan innebära både skolans kultur eller olika kulturella bakgrunder vilka 

påverkar på olika sätt. Skolkulturen påverkar vad som är genomförbart eller inte. 

Personal och elever beter sig på ett visst sätt. Kulturell bakgrund är varje elevs och 

varje lärares egen historia och den kan ibland krocka med skolkulturen. 

 Föräldrar är även de en faktor som påverkar. Det finns olika grader av engagemang 

hos föräldrar och de har även olika förväntningar av vad skolan ska ge. Utifrån det kan 

de bli mer eller mindre nöjda. Samverkan med föräldrar kring eleverna betyder mycket 

för alla parter. 

(Lindström & Pennlert, 2016). 

4 Metod 
 

Här beskrivs vilka metoder som valdes, hur urvalet gick till och de forskningsetiska aspekter 

som ligger bakom. I det här kapitlet kommer det även redogöras för vilka begränsningar som 

har påverkat metodarbetet. 

4.1 Val av forskningsmetod 
 

Två metoder valdes ut till forskningen - enkät och intervju. Frågeställningarna i studien 

handlar om lärares kunskaper och känslor kring programmering och datorer, om de inför 

digitaliseringen har någon kompetensutveckling och vad som har påverkat att de har/inte har 

det. Vidare skulle också lärarens syn på hur skolledningen har förberett både lärare och 
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resterande verksamhet på digitaliseringen undersökas. Förhoppningen är att det med 

kombinationen av en kvalitativ och en kvantitativ metod ska kunna få en bred forskning i 

dessa frågor. Den kvalitativa och semistrukturerade intervjun genom att den intervjuade 

läraren får ge sin personliga syn på frågorna och den kvantitativa enkäten genom att många är 

tillfrågade och man har möjlighet att kunna se om det finns en trend bland de svarande. 

”Intervjuer ger djupgående men smal information” (Johansson & Svedner, 2010, s. 34). En 

kvalitativ intervju är en intervju där man vet vad man vill ha svar på, men man är ändå öppen 

för svaren man får. Man har formulerat frågeområden, men här är frågorna inte bestämda, 

man anpassar detta efter den man intervjuar. Syftet med den här intervjumetoden är att den 

intervjuade ska kunna ge så uttömmande svar som det går, därför måste man kunna anpassa 

frågorna efter vilka svar man får. I en strukturerad intervju är det i förväg bestämda frågor, 

ibland med bestämda svarsalternativ (Johansson & Svedner, 2010).  

”Enkäter ger bred men ytlig information” (Johansson & Svedner, 2010, s. 23). Enkäter är 

passande om man vill veta hur frekvent ett fenomen är eller om man vill veta vad folk har för 

attityder till olika saker. Ibland är det lättare att svara på känsliga frågor i en enkät, för man 

blir en i mängden (Dimenäs, 2012). 

4.2 Urval och bortfallsanalys 
 

Med tanke på frågeställningar och syfte så valdes verksamma tekniklärare i åk 4-6 ut för 

intervjun samt även samma målgrupp för att svara på enkäten. Att de skulle vara behöriga 

tekniklärare var inget som begärdes, men att de just nu undervisade i teknikämnet var viktigt 

för att de skulle kunna ge svar på frågeställningarna. 

Kontakt togs först med rektorer i tre olika kommuner i mellersta Sverige för att finna lärare att 

intervjua. Kommunerna valdes ut efter att de skulle vara relativt lätta att ta sig till, de fick inte 

ligga för långt bort. Rektorerna fick ett mejl där de blev tillfrågade om de hade någon 

tekniklärare som skulle kunna ställa upp på en intervju. Tyvärr visade det sig vara svårt att få 

tag på lärare att intervjua på det här sättet. Det var ytterst få rektorer som svarade, och i vissa 

fall frågade de inte lärarna utan svarade i deras ställe att de inte kunde medverka. Rektorer 

som ansvarar för 18 skolor sammanlagt tillfrågades och på det här sättet kom det fram två 

lärare att intervjua. I de fall man kände till tekniklärare togs det kontakt med dem via mejl, 

utan omvägen via rektorn. Här fick fem lärare mejl, varav en inte kunde, två inte var 

tekniklärare, en inte svarade och en ställde upp på intervju. Allt som allt hade tre tekniklärare i 

varsin kommun i Svealand blivit tillgängliga för intervju.  

Enkäten visade sig innebära problem även den. Valet togs att göra en enkät på internet, då 

man med hjälp av det skulle kunna nå ut till fler än om man besökte skolor och frågade efter 

tekniklärare på plats. Här gjordes en enkät i Google formulär som distribuerades till lärare på 

Facebook. Två metoder av distribution prövades. Den första var att gå in på en teknikgrupp på 

Facebook och skriva ett personligt meddelande till de 100 första i medlemslistan. Dessvärre 

stoppade Facebook det här efter 20 meddelanden och låste meddelandefunktionen några 

timmar. Dessutom var det väldigt få som öppnade ett meddelande från en okänd person. Fem 

av 20 öppnade meddelandet. Två av dessa var tekniklärare och svarade. Här fick strategin 

göras om. En annan student som använde sig av samma metod, tipsade om att man i Google 

formulär kunde lägga in vilka man ville dela enkäten till direkt i enkäten– och då hur många 

man ville. Så 80 personer lades till från tre olika NO-/teknikgrupper där man metodiskt hade 
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gått igenom hundratals medlemmar och kollat vilka som var tekniklärare i åk 4-6. Av dessa 80 

är det 12 som inte har läst meddelandet. Av 100 tillfrågade nåddes 73 personer, och av dessa 

73 personer har 25 besvarat enkäten. Det ger en svarsfrekvens på 34,2 %. Det är just p.g.a. 

svarsfrekvensen enkäten inte publicerades i Facebookgrupperna direkt, det hade troligtvis 

genererat fler svar – men det hade inte gått att säga hur många som faktiskt tagit del av 

informationen. 

4.2.1 Deltagare intervjuer 
 

Lärare 1 har jobbat som lärare sedan 2002, hon har en lärarutbildning i ämnena 

matematik/NO för åk 1-7 och har läst till teknik på 7,5hp. Hon jobbar halvtid som 

ämneslärare i teknik, fysik och kemi och har alla i åk 4-6 på skolan i de ämnena. 

Lärare 2 har jobbat som lärare i 25 år och har en lärarutbildning, hon är behörig i alla ämnen 

för åk 1-3, men endast matematik/NO i åk 4-6. Hon har ingen speciell teknikutbildning. Just 

nu är hon verksam som klasslärare i en klass på mellanstadiet. 

Lärare 3 har jobbat som lärare sedan 2009, varav som legitimerad sedan 2010, innan dess 

vikarierade hon. Hon är behörig i ämnena matematik, svenska, samtliga NO-ämnen och 

teknik. För närvarande är hon klasslärare i en mellanstadieklass. 

Alla tre jobbar i olika kommuner. 

4.2.2 Deltagare enkät 
 

Tabell 1. En översikt över de svarande i enkäten. 

 

Majoriteten av de svarande i enkäten var kvinnor och nästan hälften var i åldern 40-49 år. 

Näst största åldersgrupp var 50-59 år. I stort sett alla hade en lärarexamen, de resterande var 

under pågående lärarutbildning. En klar majoritet hade också någon form av teknikutbildning. 

De svarande i denna studien hade mestadels lång erfarenhet av läraryrket, 56 % hade jobbat 

som lärare i mer än 16 år. 

 

 

 25 svarande 

Kön 92 % kvinnor (23 st.)  8 % män (2 st.) 

Ålder 40 %  

40-49 år 

24 %  

50-59 år 

20 %  

30-39 år 

12 %  

äldre än 59 år 

4 %  

yngre än 30 år 

 92 % lärarexamen 8 % pågående lärarutbildning 0 % ingen 

lärarutbildning 

 88 % utbildning i teknik 12 % ingen utbildning i teknik  

Antal 

år 

som 

lärare 

32 % 

16-20 år 

24 %  

mer än 20 år 

 

20 %  

0-5 år 

 

 

12 % 

6-10 år 

12 %  

11-15 år 
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4.2.3 Begränsningar 
 

Alla studier begränsas p.g.a. olika faktorer, tid kan vara en sådan faktor. Den här studien har 

blivit begränsad av att färre har svarat än önskat och det påverkar resultatet. Förhoppningen 

var att intervjua minst fyra lärare och ha ett stort underlag enkäter att sammanställa. Fler 

svarande i enkäten och högre svarsfrekvens hade kunnat ge ett underlag som var mer 

statistiskt korrekt, och fler intervjuade hade gett fler personliga erfarenheter att ta med i 

studien. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 
 

Mejl skickades i första hand till rektorer och där förklarades undersökningen för dem samt 

varför jag ville komma i kontakt med en tekniklärare (se bilaga 1). Vid kontakt med 

tekniklärare bifogades ett informationsbrev (se bilaga 2) direkt där syftet och bakgrunden 

förklarades och bakgrund samt de etiska principerna bakom deras medverkan, vilket det 

kommer redogöras mer för i avsnittet som behandlar forskningsetik. När personerna på 

Facebook tillfrågades om de ville medverka i enkäten, skickades ett informationsbrev (se 

bilaga 3) ut samtidigt där det förklarades vad deras medverkan skulle innebära, på samma sätt 

som jag gjorde för personerna som skulle bli intervjuade.  

 

4.3.1 Intervjuerna 
 

Intervjuerna hölls i två av tre fall i lärarens klassrum. Då hade de möjlighet att visa material 

om de ville. Det tredje fallet skulle varit på samma sätt, men sjukdom, geografiskt avstånd 

och tid gjorde att det blev via telefon istället, vilket var synd men troligtvis påverkades inte 

resultatet på något sätt av det. 

De etiska aspekterna togs upp ännu en gång vid tidpunkten för intervjun och på samma gång 

blev lärarna som skulle intervjuas tillfrågade en extra gång om de gick med på att bli 

inspelade - vilket de blivit meddelade om redan i informationsbrev och mejl. De fick även 

frågan om de hade några frågor eller funderingar och om de hade läst informationsbrevet, 

sedan bads de skriva under ett samtyckesformulär (se bilaga 4). I fallet med telefonintervjun 

hade läraren vid en tidigare kontakt blivit tillfrågad om det gick bra att intervjun spelades in. 

Sedan blev läraren påmind om det direkt när telefonsamtalet för intervjun började och efter 

det togs samtyckesformuläret muntligt. Vid eventuella oklarheter skulle det då finnas ett 

muntligt samtycke inspelat. 

Som redan blivit nämnt var det kvalitativa och semistrukturerade intervjuer. Frågorna 

planerades noggrant utifrån syfte och frågeställningar. Vilka intervjufrågor skulle ge svar på 

frågeställningarna? Men här ville jag inte styra för mycket, utan hade egentligen inga exakt 

formulerade frågor mer än de om lärarnas bakgrund. I dessa intervjuer intervjuades erfarna 

lärare som fick en chans att förklara vad de hade varit med om, vilket enligt Dimenäs (2012) 

ökar tillförlitligheten av intervjun. En sak som noterades var att det hade varit väldigt lätt att 

ställa ledande frågor, så det fick has under uppsikt. Annars fick jag, förutom att ställa frågor, 
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lyssna noggrant och styra tillbaka intervjupersonen om den kom för långt från ämnet. Det var 

bra att ha skrivit upp vad som skulle tas reda på innan, för ibland kom det väldigt uttömmande 

svar och det skulle varit lätt att ha tappat bort det man ville veta om det inte hade funnits en 

lista att gå igenom. 

Intervjuerna var 20-30 min långa, mer behövdes inte då lärarna svarade väldigt uttömmande, 

ibland behövdes inte ens alla frågor ställas – svaren kom ändå. Efter dem lyssnades 

inspelningarna igenom noggrant och transkriberingen av intervjuerna gjordes grundligt. Alla 

sidospår som var alltför långt från det jag ville ha reda på togs bort och det blev ett stort 

material att analysera. Det momentet var nog det mest tidskrävande i hela studien. Resultatet 

redovisas utifrån olika sammanfattande underrubriker och där jämförs de tre lärarnas olika 

svar med varandra samt frågeställningarna. 

4.3.2 Enkäten 
 

Även i utformandet av frågorna i enkäten var utgångspunkten syfte och frågeställningar. Vilka 

frågor skulle ge bäst svar utifrån vad jag ville veta? Sedan formulerades frågor noggrant med 

förhoppningen att de skulle kunna förstås av alla, de svarande hade ju inte möjlighet att fråga 

om de ville att något skulle förtydligas. I alla fall inte om de ville ha ett snabbt svar. Vissa 

frågor förtydligades med exempel. Det var olika svarsformer på olika frågor, i vissa fall kunde 

man bocka i flera alternativ, i andra bara ett och så fanns det några frågor där man fick skriva 

svaren själv. I stort sett alla medverkande svarade på alla frågor. 

4.4 Forskningsetik 
 

Vetenskapsrådet har några riktlinjer man måste följa när man genomför undersökningar i sin 

forskning. Man medverkar alltid frivilligt och kan när som helst avbryta sin medverkan utan 

att behöva förklara, man måste alltid bli informerad om vad man ställer upp på och man är 

alltid anonym. Vidare får man enbart använda resultaten i den forskning den tillfrågade har 

blivit informerad om (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

I den här studien blev de medverkande i intervjun informerade om hur de skulle intervjuas 

och att allt var frivilligt. De fick veta att de bara behövde svara på det de ville svara på och att 

de precis när som helst kunde avbryta hela intervjun, allt utan att några konsekvenser för 

deras del. Redan i informationsbrevet (bilaga 2) förklarades det att de skulle spelas in, men att 

även det var något som var frivilligt och att inspelningen skulle raderas efteråt. De 

informerades om sin anonymitet och att jag som genomför studien har tystnadsplikt om vem 

som deltagit, de fick även veta att de kunde ändra sig och ta bort sin medverkan även efter 

genomförd intervju. För att kunna visa att de frivilligt medverkat samt tagit del av 

informationen fick de skriva under ett samtyckesformulär (bilaga 4), förutom i 

telefonintervjun där det togs muntligt istället. 

 

De som deltog i enkäten skulle redan vara anonyma för mig, men de fick veta att deras svar 

endast skulle analyseras i grupp i tabellform och inte enskilt. Även de informerades i ett brev 

(bilaga 3) om att medverkan var frivillig och att man endast behövde svara på det man kände 

för och kunde avbryta helt precis när de ville. I informationen de fick inför sin medverkan fick 

de veta att deltagandet i sig var ett samtycke till det som stod i brevet. 
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4.5 Dataanalys 
 

Efter att intervjuerna transkriberats behövdes svaren analyseras och systematiseras. En 

semistrukturerad intervju är, vilket tidigare nämnts, en kvalitativ metod. Det kvalitativa är här 

i den betydelsen att vi vill beskriva egenskaperna hos något, medan en kvantitativ metod 

istället tar reda på hur dessa egenskaper är fördelade (Larsson, 1986). Egenskaperna i den här 

studien är lärarnas kunskaper i programmering och datorer samt hur de fått dem. När man 

redogör för den kvalitativa intervjun beskriver man hur något uppfattats av de personer som 

svarat, vilket är deras egna upplevelser och alltså egentligen inte hur något är (Larsson, 1986). 

Sedan jämför man om det finns ett mönster i dessa upplevelser, vad är lika och vad är olika? 

Det första som måste göras vid en analys är på något sätt sortera upp svaren i intervjuerna. Jag 

hade redan frågeställningarna som ändå styrt strukturen i intervjuernas upplägg, även om 

intervjuerna inte var så hårt styrda, så därför passade det att utgå från dem i analysen. Det här 

sättet att analysera en kvalitativ metod är enligt den fenomenografiska ansatsen - man 

försöker hitta kategorierna som på bästa sätt kan beskriva ett fenomen eller sammanhang 

(Larsson, 1986). Efter flera genomläsningar av intervjuerna framträdde svar från lärarna i de 

olika frågorna - det fanns både likheter och skillnader i deras upplevelser - och svaren kunde 

placeras in under olika kategorier där de jämfördes. Dessa kategorier har blivit rubrikerna i 

intervjuanalysen. 

 

Enkäterna analyseras i diagram där det statistiskt redogörs för vad de tillfrågade svarade. 

Diagrammen fanns färdiga i Google formulär. Man kunde även titta på vad varje enskild 

tillfrågad svarade, men eftersom jag redan i informationsbrevet skrev att svaren skulle 

analyseras endast i grupp vore det ett etiskt fel att i efterhand redogöra för varje svar enskilt. 

5 Resultat och analys 
 

I det här kapitlet kommer det redogöras för det resultat som kom fram i de två 

undersökningarna. Efter varje metod kommer en sammanfattande slutsats. 

5.1 Intervjuer 
 

Intervjuerna är sammanställda i underrubriker där det redogörs för vad varje lärare sagt i varje 

ämne. 

5.1.1 Skolornas förutsättningar 
 

De tre lärarna jobbar på skolor med helt olika förutsättningar. Både Lärare 1 och Lärare 2 har 

ett eget klassrum dit eleverna kommer när de har NO eller teknik, men för Lärare 2 är det 

endast en tillfällig lösning så hon har inte så mycket grejer där fast det har gett henne en 

möjlighet att kunna förbereda undervisningen innan. Lärare 1 har haft sitt klassrum i flera år 

och där har hon möjlighet att både samla material och förbereda sina lektioner. Enligt Lärare 3 

så är det en ”utopi” med ett speciellt teknikklassrum, hon har sin egen klass med endast ett 

klassrum och där sker all undervisning.  
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Det är även skillnader i vilka ämnen de har. Lärare 1 har endast ämnena NO och teknik, med 

undantag för biologi, och hon undervisar hela mellanstadiets elever i dessa ämnen. Både 

Lärare 2 och 3 är klasslärare och undervisar i alla ämnen, däremot har Lärare 2 NO/teknik 

med hela mellanstadiets elever precis som Lärare 1.  

När det gäller vilken digital teknik skolorna har så blir det också skillnader. På skolan där 

Lärare 1 undervisar finns det datorer så det räcker till den undervisning de bedriver idag. Inte 

1:1, men två klassuppsättningar så det fungerar när inte alla använder dem samtidigt. Där 

Lärare 2 jobbar finns det datorer så en klass kan boka och sexorna på skolan har just fått sina 

egna. I övrigt finns det surfplattor, men de används mest av de yngre barnen. Den skolan som 

har minst resurser är den där Lärare 3 jobbar. På den skolan finns inte datorer så det räcker, de 

har 16 datorer på 170 elever. De har just fått 60 surfplattor som de kunnat få genom en 

stiftelse, men skulle de gå sönder kommer de inte att ersättas, det finns det inte pengar till. En 

annan sak hon säger är att det inte ens finns hörlurar, så det fungerar inte att lyssna på böcker 

t.ex. 

5.1.2 Kompetensutveckling inom teknikämnet 
 

Den som har mest kompetensutveckling är Lärare 1 som har en del utbildning i teknikämnet 

och då även programmering. Varken Lärare 2 eller 3 har någon speciell kompetensutveckling 

inom teknikämnet och absolut ingen inom programmering eller datorer. Alla tre vill ha mer 

kompetensutveckling och alla tre nämner tiden som faktor till att de inte har så mycket 

kunskap som de vill. Lärare 1 har planerat in nästa utbildning i slutet av maj, för då är betygen 

satta och det finns tid över. En annan svårighet som hon nämner, är att tar hon ledigt måste 

hon planera något som vikarien kan göra med klassen, och det tar också tid.  

Dessa tre har olika stöd från rektorerna. Lärare 1 känner att hon som enda NO/teknikläraren 

får sköta sig själv väldigt mycket och frågar hon rektorn brukar det vara okej – så länge det 

inte kostar för mycket. Lärare 3 känner inte att stödet från skolledningen finns alls och om 

hon skulle fråga skulle hon få svaret att det inte finns pengar. Hon säger också att hon skulle 

vilja att de är flera som åker på utbildning så att de kan hjälpa varandra senare, det skulle 

medföra att chansen blir större att det blir något bra av utbildningen de fick. Lärare 2 nämner 

inget speciellt om stöd från skolledningen här. Alla tre har utbildningar i NTA-lådor. 

5.1.3 Skolans arbete med digitaliseringen 
 

Här är det olika uppfattningar igen, Lärare 1 ”kör mest sin egen grej” och vet inte så mycket 

vad de på resten av skolan gör. Men hon vet att de jobbar mycket med digitala läromedel och 

sådant. Lärare 2 däremot, berättar att de har haft workshops med rektor och specialpedagog 

där de gått igenom läroplanen och att olika pedagoger har delat med sig om vad de har gjort i 

sin egen undervisning. Rektor och specialpedagog har även åkt på teknikmässor för att få lite 

mer kött på benen. Annars så jobbar de sedan länge med datorer i undervisningen och har 

smartboards i några av klassrummen. Så här är de ändå ganska väl förberedda. Lärare 3 säger 

att det inte finns något arbete med det alls. Det läggs på den enskilde läraren, men pengar och 

tid finns inte.  

5.1.4 Programmering och kunskap om datorer 
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Kunskaperna hos dessa tre lärare är väldigt skilda. Vi har Lärare 1 som glatt beskriver sig som 

en nörd och tar fram en tjock pärm med egenhändigt utarbetat material och tillbehör till 

robotar. Hon har gått ganska många kurser i programmering av robotar och ska snart på en 

till. Lärare 2 har jobbat lite med det i med både programmering under Hour of Code och med 

robotar i undervisningen. Lärare 3 har inte jobbat med programmering alls och kan inte 

speciellt mycket om datorernas delar och funktion. Hon berättar att det där är saker som 

eleverna har fått undervisning i genom att en gymnasieskolas elever och lärare kom och 

undervisade om det. 
Hour of Code är ett globalt arrangemang där skolor kan delta, det går ut på att nå ut med datavetenskap för att 

avdramatisera ”kodning”, d.v.s. programmering, och ett av arrangemangen är att koda i en timme under 

Computer Science Education Week, (https://hourofcode.com/nz/sv). 

Lärare 1 är inte matematiklärare och ”behöver” därför inte kunna programmering i visuella 

miljöer, men uttrycker ändå att hon vill, för all programmering hänger ihop. Hon har vuxna 

barn som jobbar med systemutveckling och det kan vara så att det har påverkat henne säger 

hon, men även att hon har påverkat sina barn. Hon berättar att materialet har tagit tid att göra 

men att hon gärna gör det för hon tycker det är så roligt själv. Hon har jobbat med 

programmering i skolan i många år, mest robotar då. Scratch har hon aldrig testat men skulle 

vilja för hon ser hur roligt eleverna tycker att det är. Även Lärare 2 tycker att det är kul och 

ser att eleverna också gör det, men hon uttrycker en viss osäkerhet och erkänner att hon tycker 

att det är svårt. Programmering i visuella miljöer eller med robotar fungerar för där finns det 

alltid något av barnen som kan förklara om någon annan undrar över något. Hon säger också 

att det är en utmaning att få eleverna att förstå att det är en tankegång bakom det roliga. 

Alla tre lärarna tar även här upp tiden, eller bristen på den. Lärare 1 när hon säger att tiden 

tyvärr inte funnits till att lära sig Scratch. Hon säger också mer allmänt att hon inte vet hur 

tiden ska räcka till när det gäller tekniken, för tekniktimmarna är ”löjligt få”. Lärare 2 oroar 

sig över hur tiden ska räcka till när den inte alltid gjort det med teknikundervisningen hittills. 

Nu är det fler moment på samma ämne men inte fler timmar. Lärare 3 i sin tur, tar upp tiden 

som faktor när hon säger att hon vill hinna sätta sig in i det nya men inte hinner. För ska man 

förstå krävs det tid. Två andra faktorer hon nämner som påverkar är skolledningen och 

ekonomi som inte räcker till. 

Både Lärare 1 och Lärare 2 har viss kunskap om en dators delar och funktioner. Lärare 1 har 

redan gått ytligt in på det med eleverna genom en uppgift alla hennes elever får göra: en 

namnskylt som de får bygga av bl.a. gamla delar från datorer. Då passar hon på att säga vad 

det är och vad den delen gör i en dator. Lärare 2 känner sig osäker på den här delen också. Att 

hon ska kunna förklara datorns delar och funktioner säger hon ger henne lite ”fjärilar i 

magen”. Lärare 3 kan, som tidigare nämnts, inte speciellt mycket om datorernas delar och 

funktion. 

5.1.5 Skolledningen och digital teknik 
 

Här är det tre olika uppfattningar som det berättas om. Lärare 1 berättade ju att hon får sköta 

sig mycket själv, men det får inte kosta något. Hon kan inte svara på om rektorn är insatt i 

digital teknik. Lärare 2 kan däremot berätta att rektorn är väldigt insatt i digital teknik, och 

även jobbade som pedagog inom IT innan rektorstjänsten. Det är nästan så det blir ett problem 

för Lärare 2 som inte tycker det är helt lätt själv. För rektorn är det så lätt att där verkar det 

nästan förutsättas att ”ja ni kan sätta er någon eftermiddag och så fixar ni det här”. Det blir lite 
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av en stress för Lärare 2, för det är inte riktigt så lätt för henne. Lärare 3 kommer med en 

tredje version av skolledning där rektorn inte alls är insatt i digital teknik och att det inte finns 

något engagemang från skolledningen när det gäller sådant heller. Det finns inget stöd om 

läraren vill göra saker och pengar finns aldrig. Lärare 3 tycker själv att saker måste få kosta 

initialt och att det kan bli en god investering på sikt, men tänket hos skolledningen är väldigt 

kortsiktigt. 

5.2 Slutsats intervjuer 
 

De här tre lärarna jobbar på tre skolor med väldigt olika förutsättningar. Trots det kommer 

samma ramfaktorer upp hos alla tre: tid, pengar, skolledningens stöd eller brist på det. Även 

styrdokumenten tas upp av alla och då speciellt det nya som tillkommit i teknikämnets 

kursplan. De tre förstnämnda faktorerna påverkar lärarnas möjlighet till kompetensutveckling. 

Alla tre har viljan att göra bra undervisning i teknik och att kunna lära sig programmera och 

lära ut det till sina elever. Men endast gör det - läraren som jobbar halvtid och som tar mycket 

av sin fritid till det. Hon har dessutom ett stöd av sin rektor och kan åka på fortbildning och 

lära sig nya saker. De andra två jobbar heltid, är klasslärare och har flera olika ämnen som de 

undervisar i, det finns ingen tid och knappt någon fritid ens att ta av, det senare ska inte heller 

behövas. För lärare 3 finns det dessutom inte något material att jobba med om hon skulle 

kunna ta sig tiden, för programmering krävs det datorer och det finns det inte så det räcker på 

skolan.  

En annan sak värt att notera är att det i Lärare 2:s skola, med rektorn som var mest insatt i 

digital teknik, är där man har jobbat mest med digitaliseringen. Man använde sig sedan flera 

år av smartboards och datorer och hade haft workshops i digitalisering under våren. Fast det 

är svårt att säga om det är en slump eller inte. Lärare 1 är inte insatt i vad som görs inför 

digitaliseringen på hennes skola och hos Lärare 3 görs det ingenting. Där finns det inga 

resurser och rektorn är enligt Lärare 3 inte intresserad heller.  

Ingen av lärarna kan så mycket om programmering och datorer som de skulle vilja, inte ens 

läraren som har mest fortbildning i ämnet. Utifrån intervjuerna kunde en viss olustkänsla hos 

Lärare 2 och Lärare 3 märkas av, de kände sig väldigt pressade och kände att de inte räckte 

till. Lärare 2 var pressad av tiden och att hon inte tyckte det var så lätt. Rektorn var insatt i 

och intresserad av digital teknik så det stödet fanns, däremot kanske rektorn tyckte det var för 

lätt så hen nästan antog att det skulle gå lika lätt för alla. Lärare 3 var pressad av att det inte 

fanns pengar, digital teknik eller stöd från skolledningen. Hon vågade knappt fråga om tid 

eller pengar till fortbildning för det var bara ett nekande svar att vänta. Hon tyckte dessutom 

att flera kunde åka samtidigt för att sedan kunna hjälpa varandra och se till att det blev något 

av kompetensen, vilket då skulle kosta ännu mer. 

5.3 Enkät 
 

Enkäten redovisas i diagram, där man kan se hur svaren fördelades procentuellt, samt en 

tolkning av diagrammet under det. 
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Figur 1. Andel av de svarande med teknikutbildning. 

 

Figur 1 visar att en övervägande majoritet har utbildning i teknik. 12 % svarade nej, vilket 

betyder att 3 personer inte hade teknikutbildning. 

Som uppföljningsfråga till den som svarat ja på det som figur 1 visar, frågades det efter vad 

man hade för teknikutbildning. Det var en fråga där man själv fick skriva i svaret, det fanns 

inga alternativ. Här kom det nästan lika många svar som antal svarande. Endast två skrev 

samma, vilket var ”4-6”. Det kan man anta är en teknikutbildning inom lärarprogrammet där 

man utbildat sig för att undervisa i teknik i åk 4-6. De flesta angav att de fått sin 

teknikutbildning genom lärarlyftet eller inom lärarutbildningen men några svarade att de läst 

fristående kurser på olika lärosäten. De flesta kurser med 7,5hp, men en av de svarande hade 

läst en teknikkurs på KTH som var 45hp, vilket innebär 1,5 termin med heltidsstudier. Den 

kursen var inriktad mot åk 7-9, så den läraren är nog utbildad ämneslärare för åk 7-9 i bl.a. 

teknik, men är nu också verksam i åk 4-6. En person har av någon anledning inte svarat på 

den här frågan, det kan bero på att man var tvungen att skriva svaret själv. 
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Figur 2. Hur stor kunskap lärarna har i programmering. 

 

Figur 2 visar att mer än hälften har svarat att de har liten kunskap i programmering, d.v.s. att 

de är kunnig i någon av de ovanstående programmeringsformerna, men inte alla. Det 

ovanstående det hänvisas till är: med programmering menas både sådan där man styr olika 

föremål, t.ex. bee-bots eller blue-bots eller andra robotar, sådan med algoritmer samt sådan 

där man programmerar i visuella programmeringsmiljöer. En tredjedel anser sig ha viss 

kunskap. Endast en person ansåg att den behärskade allt ovanstående och det utan problem. 

Tre personer svarade att de inte hade kunskap i programmering. 

 

 

Figur 3. De som ansåg sig ha någon kunskap i programmering, var hade de fått den kunskapen?  
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På frågan som figur 3 visar svaren på kunde de tillfrågade svara med flera alternativ. 

Alternativen var: eget intresse på fritiden, under lärarutbildningen, kompetensutveckling på 

eget initiativ (t.ex. Skolverkets webbplats, webbkurs eller kurs på högskola/universitet), och 

kompetensutveckling genom arbetet. Tre fjärdedelar anger eget intresse och som god tvåa 

kommer kompetensutveckling genom arbetet. En hade fått det under lärarutbildningen och en 

genom kompetensutveckling på eget initiativ. Med tanke på att tre svarade nej så borde det av 

25 tillfrågade vara 22 svar, en har inte svarat. Troligtvis var det inget av alternativen som 

passade den personen. 

 

 

 

Figur 4. Känner de tillfrågade att de kan ge eleverna den hjälpen de behöver i programmering? 

Figur 4 visar att det är väldigt jämt vad de tillfrågade anser sig kunna. Majoriteten säger att de 

inte kan ge eleverna den hjälpen de behöver i programmering, men nästan lika många känner 

att de kan det. 

 



 

20 

 

 

Figur 5. De tillfrågades kunskap om datorer. 

 På figur 5 ser man att ingen svarade nej eller att de hade liten kunskap. Majoriteten anser sig 

ha stor kunskap (använder datorn till många olika saker i undervisningen, är insatt i olika 

program etc.) och resten viss kunskap, d.v.s. använder datorn till något mer än att skriva och 

söka information. De tillfrågade anser sig kunna en hel del. 

 

 

Figur 6. Om man ansåg sig ha bra kunskap om datorer, var hade man fått den kunskapen från? 

På frågan som figur 6 visar svaren på kunde man svara med flera alternativ. Man ser att en 

övervägande majoritet, nästan alla, hade fått kunskap genom eget intresse på fritiden. Ingen 

på lärarutbildningen. Sedan hälften genom kompetensutveckling på eget initiativ (t.ex. 

Skolverkets webbplats, webbkurs eller kurs på högskola/universitet) och häften genom 

kompetensutveckling genom arbetet. Däremot är det även här en av de tillfrågade som inte har 

svarat alls. Det kan vara så att inget av alternativen här stämde in på den personen. 
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Figur 7. Hur många av de tillfrågade känner att de kan ge eleverna rätt hjälp när de jobbar med datorer? 

Figur 7 visar att en övervägande majoritet svarar att de kan ge eleverna den hjälpen de 

behöver när de arbetar med datorer, men tre personer säger sig inte kunna det. 

 

 

Figur 8. Känner de tillfrågade att de kan förklara enkla funktioner som en dator har? 

Figur 8 visar att en liten majoritet anser att de kan förklara enkla funktioner en dator har, men 

det är en stor del som känner att de inte kan det.  
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Figur 9. Kan de tillfrågade peka ut olika delar som finns i en dator? 

Genom figur 9 kan man se att den största andelen av de svarande säger att de kan peka ut 

några delar, den näst största andelen säger att de inte kan det alls. Fyra av de svarande har 

angett att de kan peka ut alla, eller åtminstone de flesta delarna i en dator. Här valde man att 

inte ta med synliga delar då man kan anta att de flesta vet vilka de är. 

 

Figur 10. Hur nöjda är de svarande med hur skolan de jobbar på har förberett dem på det nya de ska undervisa i 

teknikämnet. 

I figur 10 innebär 1 = inte nöjd alls och 5 = mycket nöjd. Figur 10 visar därmed det är en 

övervikt på dem som inte är nöjda (de som svarat 1 eller 2) men de som varken är nöjda eller 

missnöjda är nästan lika många (de som svarat 3), endast ett fåtal är nöjda (de som svarat 4). 

Ingen känner sig mycket nöjd. 
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Figur 11. Om man inte är nöjd med skolans arbete på föregående fråga, vad skulle gjorts bättre? 

 

Figur 11 visar att man har fått 15 svar, figur 11 visade att det var 13 personer som inte var 

nöjda. Då kan man anta att några av de som varken var nöjda eller missnöjda ändå hade en 

liten övervikt till missnöjdhet. Nedan kommer de oredigerade svaren till frågan på figur 16, då 

man inte kan se alla här ovanför. Några av svaren redovisas mer än en gång. 

Det som märks mest bland svaren är det är många som uttrycker en önskan om mer 

utbildning: 

Utbilda och arbeta med framförhållning 

Åtminstone ge bemötande till den utbildning vi önskar få. Andra områden prioriteras. 

Styrd kompetensutveckling på arbetstid. 

Utbilda oss innan kraven verkställs 

Fortbildning under arbetstid som jag önskat med inte fått 

Mer fortbildning 

Mer utbildning och samsyn. 

Ingen org. utbildning 

Fortbildning på arbetstid. Har endast varit på Skolverkets informationsdag 

 

Annars uttrycker att de vill ha ett större stöd från skolledningen: 

Fört en dialog med mig 

Åtminstone ge bemötande till den utbildning vi önskar få. Andra områden prioriteras. 

 

Tid är också en faktor som flera har nämnt: 

Ge tid och från skolverkets sida krävs det att de är TYDLIGA med vad de menar. I dag är det 

ett rejält ordna serien i deras så kallade hjälpande kommentarsmaterial. 

Vara ute i god tid med detta, utnyttjat studiedagar och lärarkonferenser till detta. 
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De övriga svaren är blandade. Någon vill ha mer metodik, vilket också kan innebära utbild-

ning, inte helt klart vad den svarande menar, en annan vill ha mer digitala hjälpmedel. 

Mer metodik. Otroligt mycket didaktik på lärarprogrammet. 

Det har under denna termin satts ihop en grupp på skolan som ska lägga upp en plan om hur 

vi ska lägga upp det nya på skolan 

En till En datorer, Smart Boards i klassrummen, Micro:bits i klassuppsättningar. Bl.a. 

Ge tid och från skolverkets sida krävs det att de är TYDLIGA med vad de menar. I dag är det 

ett rejält ordna serien i deras så kallade hjälpande kommentarsmaterial. 

 

 

Figur 12. Om man ansåg att skolan gjort ett bra jobb på fråga 15, vad har gjorts bra? 

Figur 12 visar att även här kan man se att man har fått fler svar än som egentligen angett sig 

som nöjda. Även i det här fallet kan man anta att några av de som angav alternativ 3 på figur 

10 ändå ansåg sig som nöjda. Här fick de svarande dela med sig av sådant skolan gjort som de 

är nöjda med. Alla svar syns på figur 12 så de skrivs inte ut här under. De svarande här är 

nöjda med att de fått fortbildning och att det finns ett stöd från skolledningen. Någon har inte 

fått egen utbildning men har däremot kollegor som har gjort det och i sin tur lär ut det. Man 

nämner även att man köpt in nya digitala hjälpmedel.  
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Figur 13. Hur bra är rektorn på skolan på att få in digitala verktyg i undervisningen? 

I figur 13 innebär 1 = rektorn bryr sig inte och 5 = rektorn är väldigt bra på det. Nio stycken 

uppgav att rektorn inte bryr sig speciellt mycket, sju stycken att rektorn är bra på det att få in 

digitala verktyg i undervisningen. Störst andel svarande tyckte varken eller. Fler ansåg att 

rektorn knappt brydde sig än att hen var bra på det. 

5.3.1 Sammanfattning enkät 
 

Alla svarande hade lärarexamen eller pågående lärarutbildning och majoriteten var kvinnor 

över 50 år. De flesta hade även en utbildning i teknik, men väldigt olika vad för utbildning. 

Oftast ingick den i lärarutbildningen eller hade lästs till på annat sätt. Av de tillfrågade hade 

majoriteten jobbat som lärare i mer än 16 år. 

När det gällde programmering hade större delen liten eller viss kunskap i det, fler hade ingen 

kunskap än andel som hade stor kunskap. Programmeringskunskapen var det väldigt få som 

fått på lärarutbildningen, de flesta hade fått den genom eget intresse på fritiden. Många hade 

även fått den via jobbet. Ungefär lika många kände att de kunde ge eleverna bra hjälp som de 

som kände att de inte kunde det, men övervikten var på de som inte kunde. 

Många ansåg sig ha stor kunskap om datorer och använde dem till mycket olika i 

undervisningen, resten sa sig ha viss kunskap. Kunskapen hade de flesta även här fått genom 

eget intresse på fritiden, annars egen kompetensutveckling eller genom arbetet. Det fanns 

ingen som fått kunskapen genom lärarutbildningen. Här kände de flesta att de kunde ge 

eleverna den hjälpen de behövde. En liten majoritet kunde förklara vad datorn har för 

funktioner och resten kunde inte det. Många kunde peka ut delar i en dator, men nästan 

hälften ansåg sig inte kunna det. 

När det gällde hur nöjda lärarna i studien var med hur skolan förberett dem på det nya i 

teknikämnet, var de flesta inte nöjda alls eller varken nöjda eller missnöjda, några få var 

ganska nöjda men ingen var väldigt nöjd. Här ansåg de flesta att de gärna hade fått mer 

fortbildning och många hade bett om det men inte fått. Någon tyckte inte de hade någon bra 
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dialog på skolan. De som var nöjda nämnde bl.a. kollegialt lärande och en lyhörd rektor som 

sådant som varit bra, även Skolverkets kurser ansågs vara bra. Som sista fråga frågades det 

hur bra rektorn på lärarnas skola varit på att få in digitala verktyg i undervisningen, och 

resultatet visar att det har varit ganska medelmåttigt, men fler med varken bra eller dåligt och 

bra än vad som svarade att det var dåligt.  

5.4 Slutsats enkät 
 

Av de svarande i den här studien hade de flesta ganska lång erfarenhet av läraryrket och även 

teknikutbildning. Många ansåg sig inte vara så insatta i programmering och hade de kunskap i 

det så hade de oftast skaffat den av eget intresse eller fått den genom jobbet. Det de svarande 

ansåg sig ha kunskap i tyckte de också att de kunde förmedla vidare till eleverna. Lärarna 

hade mycket datorvana och -kunskap och använde datorn till mycket i undervisningen. Få av 

lärarna kunde det där med datorns funktioner och delar. 

I studien framkom en del kritik och missnöje mot hur skolan förberett lärarna på det nya som 

tillkommit i teknikämnet. Man lyfte fortbildning och en dialog mellan ledning och lärare som 

något de önskar de fått mer av. De som var nöjda hade en lyhörd rektor och kollegorna utbytte 

kunskaper med varandra. En hel del var missnöjda med hur bra rektorn jobbade med digitala 

verktyg, men rätt många var nöjda eller väldigt nöjda också. 

Det är svårt att urskilja ramfaktorerna här. Skolledningen påverkar ju, men frågorna är även 

ställda så att man får svar på det. Även personal är nämnt i och med kollegialt lärande. Att 

man har frågat om fortbildning men inte fått det kan bero på en mängd faktorer. Ekonomi kan 

påverka, även tid och skolledningens attityd till ämnet. Någon nämnde att man borde varit ute 

i god tid och någon annan vill ha utbildning innan kraven verkställs. Kanske är det så att 

många skolor väntat in i det sista med fortbildning för att annat har prioriterats, eller så har det 

här verkställts väldigt fort utifrån regeringens håll, men det här är endast antagande från min 

sida. 

Man märker att lärarna inte känner sig helt kunniga i det de ska kunna lära ut. En sak som är 

intressant är att majoriteten av lärarna svarade att de hade liten kunskap i programmering, 

men ändå känner nästan hälften att de kan ge eleverna den hjälpen de behöver.   

6 Diskussion 
 

I det här kapitlet kommer metodvalet och resultatet studien gav att diskuteras utifrån 

underrubriker med studiens frågeställningar, även den valda teorin kommer att vara med i 

diskussionen. 

6.1 Metod 
 

Så här i efterhand känns det som att det hade varit bättre att ha fler intervjuer och tagit bort 

enkäten, men med tanke på hur svårt det var att få tag på lärare att intervjua är ändå känslan 

över att två metoder var planerade positiv. På det sättet blev det ett större material att 

analysera och som man sedan kunde komplettera varandra med. De få intervjuerna gav mer än 

enkäten, och det beror troligtvis på att man i en intervju kan komma ”djupare” ner i ämnet. 



 

27 

 

Man kan be intervjupersonen att utveckla och man får någons egen upplevelse. Enkäten gav 

de svaren man frågade efter. Det går inte att få något djupt svar, utan man ser vad många olika 

personer oberoende av varandra svarar och sedan får man urskilja en trend. Det hade varit 

intressant att använda sig av metoden observation. Att kunna vara med och se hur lärare 

jobbar med programmering för att se hur de samspelar med eleverna i undervisningen. Det är 

även under observation man får ett faktiskt svar på om en lärare är kunnig eller inte. 

Tre lärare intervjuades, varav en som var känd sedan innan. Det var mycket svårare att 

intervjua den kände läraren just för att den var bekant och man kände till bakgrunden. Under 

transkriberingen märktes det att svaren inte blev lika långa och utvecklade. De två som inte 

var kända pratade på och ville berätta allt för om vad de gör på sina skolor. Så tyvärr 

påverkades resultatet troligtvis negativt. Om fler intervjuer kommer genomföras i framtiden är 

det något att ha i åtanke, att glömma allt känt och låtsas som att personen är ny och be hen 

berätta allt. 

Med tanke på var de svarande av enkäten blev kontaktade, en grupp för tekniklärare på 

Facebook, så kan det vara så att svaren i den här undersökningen inte helt representerar alla 

tekniklärare i åk 4-6 i Sverige. Är man en intresserad och engagerad lärare så finns det en 

större möjlighet att man går med i olika forum och grupper på internet för att utbyta kunskap 

med andra. Därför minskar validiteten och reliabiliteten i den här undersökningen.  

6.2 Vad kan lärarna när det gäller programmering och 

datorer? 
 

Man märker både genom intervjuerna och genom enkäten att lärarna inte kan så mycket som 

de skulle vilja. De flesta anser sig inte speciellt kunniga i programmering och kan inte mycket 

om datorns delar och funktioner, men många anser sig kunniga på att använda datorer. Det är 

några som kan mycket, både när det gäller programmeringen och datorns funktion, men de 

har lärt sig det av eget intresse på fritiden. Det var också ganska många som hade fått 

kompetensutveckling genom arbetet. Det är svårt att säga hur det var för dem som svarade i 

enkäten, men det kan ha varit för dem som för Lärare 1 att det även där är det egna intresset 

som påverkar. Att de ser en utbildning som ser intressant ut och sedan frågar skolledningen 

om de har möjlighet att få gå på den. Men det behöver inte vara så, utan det kan även vara 

skolledningen som har önskemål om att personalen går en utbildning. 

Enligt den tidigare presenterade forskningen så får lärarnas brist på kunskap konsekvenser för 

eleverna och kvaliteten på deras utbildning. Här citeras Gustafsson & Myrberg ännu en gång: 

”lärarutbildning, ämneskunskaper, pedagogiska kunskaper, erfarenhet, och 

kompetensutveckling har betydelse för elevernas resultat” (Gustafsson & Myrberg, 2002, 

s.134). Vad läraren kan påverkar definitivt elevernas kunskap och även resultat. De Vries 

(2013) menade dessutom att en lärares förståelse för vad man kan göra med tekniken påverkar 

bedömningen. Att en djupare förståelse gör att man ser ett större djup i det eleven skapar och 

att det finns fler saker bakom en produkt istället för att enbart se produkten som är 

slutresultatet. Men på vägen till produkten finns en hel process som är lätt att missa. Nu 

handlade inte de Vries forskning om programmering, men man kan nog dra paralleller dit 

också. Är man inte insatt i tankegångarna bakom programmering så är det lätt att enbart se 

resultatet. Koden fungerar, men är den smart uppbyggd? Det går att kombinera algoritmer på 

många olika sätt men ändå få ett resultat som fungerar. Hur gjorde eleven för att få det 
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resultatet? Vad lärde den sig? Det blir ju en produkt även här och en väg dit som man inte får 

bortse från. 

En annan sak som framkom under studien var att lärarna i enkäten svarade att de hade liten 

kunskap i programmering, men ändå sa nästan hälften att de kan ge eleverna den hjälpen de 

behöver. Kanske har det att göra med det som Rolandsson (2015) beskrev, att läraren i 

programmering hade förutfattade meningar om programmeringstänkandet som något som inte 

passar alla och att pedagogik i ämnet då är onödigt.  

 

6.3 Hur tänker lärare när det gäller programmering och 

datorer? 
 

Det här framkommer mest genom mina intervjuer då enkäten inte behandlade tankarna och 

känslorna bakom svaren. Det man märker är att det finns en vilja men samtidigt en motvilja. 

Kunskap föder ett engagemang enligt Bjurulf (2008), och det märker man i min studie. Lärare 

1 hade mycket kunskap och var mycket engagerad. Men hon hade dessutom tiden till det. 

Eller om man ska se krasst på det så hade inte hon heller tiden till det, men genom att jobba 

halvtid så hade hon mer obetald fritid att lägga extra arbete på. De två lärarna som 

intervjuades som inte riktigt hade kunskapen var inte lika engagerade även om det fanns ett 

engagemang hos dem med, men andra faktorer gjorde så att det falnade lite. Lärare 3 hade 

mest brist på kunskap men hon uttryckte en önskan om mer av den. Där fanns det inte 

möjlighet att få vare sig kunskap eller fler digitala verktyg så programmeringen för eleverna 

var i stort sett obefintlig och det gjorde att engagemanget blev lidande.  

Kanske är det även så att engagemanget föder kunskapen? Att intresset för något gör en 

motiverad att lära sig något och sedan lära ut det? Lärarna i Teknikföretagens studie från 

2005, som Bjurulf (2008) hänvisar till, anser ju att det som ger bra undervisning är en lärare 

som brinner för ämnet, vilket Lärare 1 verkligen gör. Så kanske är det så att det ena föder det 

andra och att det är svårt att säga vad som kom först. Med tanke på det som Rooke skrev 

2011, att teknikämnet är ett ämne som inte är högt prioriterat av lärarna så skulle man kunna 

anta att åtminstone någon av lärarna som svarade på enkäten eller blev intervjuade, inte har 

det engagemanget som krävs och därför inte har skaffat sig kunskapen. Troligtvis är det ändå 

procentuellt fler engagerade lärare som svarade på enkäten än det procentuellt är engagerade 

tekniklärare i Sverige, så resultatet kan nog vara missvisande. Det finns ju många lärare som 

har flera ämnen, teknik kan ju vara det de känner minst för. Sedan så finns det även olika 

faktorer till att man undervisar i ett ämne också, man behöver inte ha valt det själv och det 

påverkar också engagemanget. 

Andra tankar som kom fram var att det är kul, att det är svårt och att man ser att eleverna 

tycker att det är roligt. Tycker man att något är svårt är det kanske inte lätt att bli den 

engagerade lärare man behöver vara för att ge eleverna det stöd de behöver. I intervjun märkte 

man även av en slags stress, över att tiden inte räcker till, att man ska lära sig nytt och även att 

det fanns förväntningar från skolledningen som var svåra att leva upp till. 
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6.4 Hur gör lärarna för att kompetensutveckla sig på området 

och vilka faktorer har påverkat den kompetens de 

har/inte har? 
 

Lärarna utvecklar sin kompetens mest genom eget intresse på fritiden, men en rätt stor del av 

dem fick även kompetensutveckling genom arbetet. Man skulle kunna tolka den ändå stora 

mängden lärare som har skaffat sig kompetens på egen hand på fritiden som att de är 

engagerade i ämnet överlag, som lärare 1 i intervjun. Däremot kan man inte räkna med att 

man har lärare som är så engagerade att de självmant skaffar sig den extra kompetensen av 

eget intresse på när de inte jobbar. Den kompetensen de behöver för att undervisa ska de 

kunna få på arbetstid och det är något som skolorna måste ge dem. 

Att man har eller inte har kompetensutveckling är definitivt påverkat av ramfaktorerna som 

Lindström & Pennlert (2016) tar upp. Alla tre lärarna i intervjun nämner ju tid, ekonomi samt 

skolans ledning och organisation. I enkäten tar man upp skolledning, tid och personal. Dock 

var frågorna i enkäten ställda så att det svaret oundvikligen kom upp. Man har inte tiden att 

lära sig nya saker, skolan har inte ekonomin, skolledningen är inte engagerade nog. Sedan kan 

man anta att närsamhälle påverkar, för det påverkar ekonomin och kultur för skolans kultur 

kanske inte värderar datorer högt. Vänder man på det så kan ju även ramfaktorerna vara 

anledningen till varför man har kunskap i programmering och datorer också. Att man har en 

engagerad kollega - som var ett av svaren i enkäten, att skolkulturen är väldigt progressiv och 

hoppar på allt nytt, engagerade föräldrar. Många av ramfaktorerna kan påverka på många sätt.  

Utifrån mestadels intervjuerna kan man se att lärare till stor del är ”slavar” under tiden, det är 

mycket här det brister när de vill något. Efter tiden kan man anta att ekonomin är den största 

faktorn, finns det inte utrymme i ekonomin går det inte att göra så mycket för vare sig lärare 

eller skolledare. 

 

6.5 Hur har skolledningen förberett lärarna och 

verksamheten på förändringen? 
 

Lärarna i min studie hade olika erfarenhet av hur mycket skolledarna hade förberett lärare och 

verksamhet på förändringen. Det fanns både bra förberedelser, som skolan där Lärare 2 

jobbade och obefintliga förberedelser, som skolan där Lärare 3 jobbade. Utifrån svaren i 

enkäten så var inte lärarna så väldigt nöjda, även om ganska många ändå ansåg att rektorn var 

bra på att få in digitala verktyg i skolan. 

Om man redan är en pressad rektor skulle det nog kunna vara lätt att prioritera bort eller lägga 

ansvaret för digitaliseringsfortbildning på en engagerad lärare. Redan innan digitaliseringen så 

hade Teknikföretagen (2012) fått fram att lärarna inte kände att skolledningen hade något 

intresse av att utveckla teknikämnet. Det här är troligtvis något som fortfarande finns kvar och 

att digitaliseringen egentligen inte ändrar något i praktiken. Skolledarens syn på digital teknik 

påverkade också och när det är skolledaren som ska samordna utvecklingsarbetet så kommer 

en ledare som inte ser varför man ska jobba med det i skolan så kommer det vara en post som 

inte får speciellt mycket resurser (Håkansson Lindqvist, 2015). Det här uttryckte lärare 3, 

rektorn hade enligt utsago ”noll intresse” för digital teknik och det speglade verkligen av sig 
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på verksamheten i det fallet. Speciellt när ramfaktorn ekonomi påverkade så mycket som i det 

fallet. Rooke (2011) var även hon inne på ett spår som lärare 3 var inne på. Lärare 3 tyckte att 

skolan skulle kunna lägga en engångskostnad, som kanske skulle kunna vara stor initialt, men 

som ändå var en investering på t.ex. utbildning och datorer. Enligt Rooke krävs det pengar för 

en god teknikundervisning. Investeringen lärare 3 pratar om skulle kunna motiveras med vad 

Gustafsson & Myrberg kom fram till 2002, hur mycket skolledningen satsar på utbildning av 

lärare och annat som kostar pengar korrelerar med effektiviteten i skolan. Effektiviteten 

påverkar resultaten och resultaten, betygen, är en ramfaktor som påverkar hur attraktiv en 

skola är och hur många som vill gå där. Det i sin tur påverkar ekonomin (Lindström & 

Pennlert, 2016). 

I enkäten var lärarna enligt utsago insatta i datorer och programmering, men de var ändå inte 

nöjda med hur förberedelserna på skolorna varit. De lärare som inte känner sig insatta alls och 

samtidigt jobbar på skolor där man inte gör mycket för att förbereda sig inför digitaliseringen, 

hur är det för dem? Lärare 3 är ett sådant exempel och hon uttryckte en stor frustration och 

maktlöshet. Det fanns en vilja om kunskap och att kunna lära ut den nya kunskapen, men 

samtidigt inget gensvar alls från skolledningen.  

Samtidigt kom den här förändringen förhållandevis fort, även om det har varit tal om den ett 

tag. Pressmeddelandet kom i mars 2017, man kunde börja införa förändringen på skolorna när 

man ville med start i juli 2017 men senast juli 2018 (Regeringen, 2017). Man kanske jobbar 

på en skola med pressad ekonomi och utrymme till fortbildningen kanske inte kommer finnas 

på flera år. Det är nog inte alltid så att skolledningen inte vill, även om man som lärare säkert 

kan känna så och det i vissa fall faktiskt också är så. 

7 Slutsats 
 

Enkäten och intervjuerna gav svar på det efterfrågade, precis som önskat så kompletterade de 

varandra. Det inte intervjun gav svar på gav enkäten svar på och vice versa. 

Resultatet är dessvärre inte speciellt förvånande, skolorna och lärarna är inte så förberedda 

som de borde vara vid det här laget. Den här förändringen kom ganska snabbt och Skolverket 

ser ut att ha lagt väldigt mycket ansvar på skolledning och då även lärarna. Det är många 

faktorer som spelar in i varför lärarna inte har den kompetensen de borde ha och att skolorna 

inte är så förberedda som de skulle varit vid det här laget. Tid och pengar är de största 

faktorerna. Tanken är god med att alla elever ska ha möjlighet att få digital kompetens, men 

den kompetensen kommer inte bli lika för alla. Här hänger det mycket på vilken skola man 

går på och vem man har som lärare. Vad läraren kan har ju stor påverkan på undervisningen 

och då även vad eleverna lär sig. Lärarna blir även stressade över att det är ännu en sak som 

de ska kunna och dessutom kunna lära ut på ett bra sätt. Tycker de dessutom att det är svårt 

blir det inte lättare för dem. 

Den här studien öppnade ögonen för att det inte alltid är så lätt att vara lärare, vilket i och för 

sig redan var en erfarenhet av andra anledningar, men här visade det sig på ett helt annat sätt. 

T.ex. att man kan vilja något men att det inte finns möjlighet till det av olika skäl. Man kan 

jobba på en skola där man är väldigt låst av olika anledningar, man är ju påverkad av så 

mycket som lärare. Ramfaktorerna är något som många troligtvis inte tänker på, ändå är vi så 

väldigt påverkade och styrda av dem.  
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8 Vidare forskning 
 

Som förslag på vidare forskning vore det intressant med en studie om hur stor påverkan 

närområdena har på hur långt man kommit med digitaliseringen. Som i fallet med Lärare 3, på 

hennes skola fanns det inte pengar till något och rektorn hade inget intresse i digital teknik. 

De hade knappt datorer och hade fått ipads från en stiftelse. Finns det fler sådana skolor? Och 

var ligger dessa skolor? Hur mycket av de socioekonomiska förhållandena spelar in i hur 

digitaliserad skolan är? Man skulle även kunna göra en uppföljning och utvärdering om några 

år där man undersöker om digitaliseringen verkligen motverkade digitala klyftor eller om det 

ökade dem, med tanke på hur olika skolornas förutsättningar var redan från början. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – mejl till rektor 

 
Hej, 

Jag heter Malin Svensson och läser just nu sista terminen på grundlärarprogrammet årskurs 4-

6 på Karlstads universitet. Nu under vårterminen skriver jag mitt examensarbete i ämnet 

teknik. Mer specifikt handlar det om digitaliseringen av skolan och hur förberedda lärarna är 

inför höstens förändring. Eftersom jag skriver i ämnet teknik så fokuserar jag på lärarnas 

kunskaper i och känslor kring programmering och datorer då det här ingår i teknikämnet 

fr.o.m. höstterminen. 

Skulle någon av tekniklärarna på din skola vilja medverka i min studie och bli intervjuade av 

mig? Svar, samt namn och kontaktuppgifter på den/de lärare som vill delta, mejlas till mig. 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning, Malin Svensson 
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Bilaga 2 – informationsbrev till lärare 

 

Hur förberedda är lärarna inför höstens digitaliserade förändring 

i teknikämnet  
Bakgrunden till den här studien är att under hösten 2018 så ska alla skolor i Sverige att 

genomgå en digitalisering. Det här innebär till exempel att läroplaner har reviderats och 

innehåller nya mål och centralt innehåll som lärarna ska kunna förmedla till sina elever. I 

ämnet teknik för grundskolan har det tillkommit programmering samt kunskap om datorer och 

deras funktioner och delar. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pass förberedda lärare är inför höstens 

digitalisering och då mer specifikt inom områdena programmering och datorer med deras 

delar och funktion. 

Metoden jag kommer använda mig av är intervjuer. Jag kommer spela in intervjun och 

anteckna samtidigt. Det jag spelar in kommer att raderas efteråt och intervjun görs under 

sekretess.  

Den som väljer att medverka kan precis när som helst välja att inte delta och detta sker helt 

utan påföljder eller konsekvenser. Väljer man i ett sent skede att avstå kommer all insamlad 

data som personen medverkar på att med omedelbar verkan förstöras och raderas från studien. 

Lärarstudenten som står för studien har tystnadsplikt angående vem som deltar och alla 

medverkar fullkomligt anonymt. 

Med vänlig hälsning, 

Malin Svensson, lärarstudent 
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Bilaga 3– meddelande till dem som blev tillfrågade om medverkan 

i enkäten 
 
Hej! 

Jag är en student vid Karlstads universitet, grundlärarprogrammet åk 4-6. Nu under våren 

skriver jag mitt examensarbete. Syftet med denna studie är att undersöka hur pass förberedda 

tekniklärare är inför skolans digitalisering som innebär bl.a. en revidering av läroplanen 

fr.o.m. höstterminen. I teknikämnet, som jag skriver om, finns tilläggen programmering samt 

datorer med deras delar och funktion, vad kan lärare om detta? 

 

Arbetar du som tekniklärare i åk 4-6? I sådana fall undrar jag om du vill ingå i min studie och 

svara på en enkät? Du kommer delta anonymt och du deltar frivilligt. Du kan avbryta 

deltagandet när du vill och behöver inte förklara varför. När du skickar in denna enkät ger du 

mig ditt samtycke till att jag får använda dina svar i mitt arbete. Anledningen till att jag 

skickar ut länken till enkäten personligen på Facebook istället för att dela den i en grupp, är 

att jag ska kunna ha koll på hur många jag når ut till och hur många av dessa som svarar. 

 

Uppgifterna i enkäten hanteras i enlighet de forskningsetiska principerna och kommer endast 

användas i sammanställningar av alla svaren. Sedan kommer resultatet presenteras i mitt 

examensarbete där det görs i tabellform och ingen enskild persons svar kommer kunna 

urskiljas. Jag kommer inte ens veta vem som svarar vad då det inte visas i den enkätformen 

jag har valt. 

 

Enkäten tar ca 5 minuter att besvara och finns här:  

 

(Här fanns en länk till enkäten) 

 

Du svarar på de frågor du kan och vill svara på, resten hoppar du över. Finns det en fråga där 

svaren inte stämmer helt för dig så får du markera det som stämmer bäst. Funderar du över 

något som gäller enkäten eller mitt arbete är det bara att du hör av dig. 

 

Jag skulle uppskatta om du kunde ta dig tid att svara på mina frågor. Dina svar är viktiga. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning 

Malin 
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Bilaga 4 – samtyckesformulär 
 

 

Samtyckesformulär  

 

Jag har tagit del av informationsbrevet och har fått tillfälle att ställa frågor.  

 

 Jag samtycker till att delta i studien Lärares digitala kunskaper i teknikämnet. 

 

 Jag vill inte delta i studien Lärares digitala kunskaper i teknikämnet. 

 

 

Datum   Underskrift    Namnförtydligande 

 

 

 


