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Abstrakt 

Författarens namn: Jacob Freij 

 

Titel: Professionellt kapital och digital kompetens 
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Antal sidor: 39 

Denna studie är en del i utvärderingen av ett förbättringsarbete på en f-6 skola inom området digital 
kompetens. Den teoretiska bakgrunden till studien är teorin om professionellt kapital av Andy Hargre-
aves och Michael Fullan. Professionellt kapital utgörs av den gemensamma produkten av humankapi-
tal, socialt kapital och beslutskapital Hargreaves &Fullan (2012). Utifrån teorin ställdes hypotesen att 
lärarna skulle utveckla det professionella kapitalet i aspekten att utveckla elevers digitala kompetens 
om de deltog i förbättringsarbetet. Syftet var att undersöka hur lärarna uppfattar att det profession-
ella kapitalet i aspekten elevers möjlighet att utveckla digital kompetens, utvecklats på skolan till följd 
av förbättringsarbetet. Studien är en kvalitativ deduktiv studie där semistrukturerade intervjuer an-
vänts för att undersöka åtta lärares uppfattningar. Resultatet visar på att de intervjuade lärarna upp-
lever att de har utvecklats olika mycket och inom olika områden som utgör teorin om professionellt 
kapital och att studiens hypotes därmed inte kan bekräftas. Det svårt att säga om utvecklingen beror 
enbart på förbättringsarbetet eller om denna utveckling också har andra orsaker. Att organisera för-
bättringsarbete genom ett distribuerat ledarskap och avsätta tid och resurser på det sätt som gjorts 
får anses vara framgångsrikt. Framgångsrikt har också varit att lärarna genomfört detta tillsammans 
och att det innehållit praktiska elevnära moment. 
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1 Inledning  
I kapitlet ges först en bakgrund som beskriver de senaste årens digitaliseringen av skolan och de för-

ändringar som gjorts i styrdokumenten.  

Den tekniska utvecklingen i världen ställer medborgarna i samhället inför nya utmaningar. EU (2006) 

har identifierat en rad nyckelkompetenser som medborgarna behöver för att kunna verka i en snabbt 

föränderlig tillvaro. En av dessa kompetenser är digital kompetens.   

Europeiska unionen definierar digital kompetens som: ”Digital kompetens innebär säker och kritisk 

användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsända-

mål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, det vill säga användning av datorer för att 

hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera 

och delta i samarbetsnätverk via Internet.” (EU, 2006)  

Samuelsson (2014) hänvisar i sin avhandling Digital (o)jämlikhet till fem dimensioner av digital kom-

petens inom skolan som Ole Erstad definierat. Den första av dessa dimensioner är kunskap i använd-

ning. Med detta menas att eleven ska utveckla förstrogenhetskompetens i att använda digitala verk-

tyg för sin inlärning. Den andra dimensionen är IKT som eget kunskapsfält. Detta innebär att eleven 

behöver utveckla kunskap om teknikens roll i samhället. Den tredje dimensionen är IKT i ämnen. IKT 

skapar möjligheter för ämnesundervisningen genom att man till exempel använder olika program för 

matematiska beräkningar inom matematiken. I den fjärde dimensionen IKT och lärstrategier läggs 

vikt vid förmågor som inte är ämnesspecifika. Det kan till exempel vara förmågan att hantera stora 

mängder information som tekniken ger tillgång till. Den femte dimensionen är kulturell kompetens 

att förstå hur lärande och identitetsutveckling sker i den moderna kulturen.  

Sverige anses ofta ligga i framkant när det gäller tillgång till och användning av informations- och 

kommunikationsteknik (IKT). Samuelson (2014) visar att det i Sverige finns en ojämlikhet mellan ele-

vers digitala kompetens trots vår goda tillgång på digital teknik. Om samhället vill uppnå en social 

jämlikhet måste individer och grupper behandlas jämlikt. Digital jämlikhet uppstår när ingen blir dis-

kriminerad enligt diskrimineringsgrunderna utan får samma möjlighet att utveckla digital kompetens 

som behövs för att fungera i samhället. Den svenska skolan spelar en viktig roll för att motverka digi-

tala klyftor och digital ojämlikhet och öka den digitala kompetensen i samhället. 

Regeringen (Regeringskansliet, 2017) skriver i sin Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument om 

flera faktorer som måste uppfyllas för att leva upp till visionen om att alla elever i skolan utvecklar en 

adekvat digital kompetens och att skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara 

så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten ef-

fektiviseras. De faktorer som beskrivs är att förändra styrdokumenten för att tydliggöra uppdraget. 

Vidare behöver rektorer besitta adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete i sko-

lan. Lärarna behöver också kompetens att välja och använda digitala ändamålsenliga verktyg i sitt 

arbete.  

Arbetet för lärare som arbetar med elever i förskoleklass, skola och fritidshem karaktäriseras av att 

digitaliseringen underlättar planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av undervisning 

och annat arbete med elever liksom av att mer administrativa uppgifter och rapportering effektivise-

ras (Skolverket, 2017a).  
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Kraven på ökad digital kompetens har fått genomslag styrdokumenten i skolan. I Lgr 11 (Skolverket, 

2017b) finns från och med 2018 tydliga skrivningar om hur grundskolan ska utveckla elevernas för-

mågor:  

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informat-

ionsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt (Skolverket, 2017b). 

Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska 

även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital 

teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. 

Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens 

(Skolverket, 2017b).  

Skolverket beskriver i stödmaterialet Få syn på digitaliseringen, (Skolverket, 2017a) den digitala 

kompetensen som eleverna ska utveckla i fyra olika aspekter.   

• Den första aspekten är att förstå digitaliseringens påverkan på samhället. Det handlar om att 

eleverna ska få förutsättningar att utveckla sin förståelse för digitaliseringens påverkan på 

samhället och vilka risker och möjligheter den för med sig.  

• Den andra aspekten är att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier. Denna 

aspekt innefattar att genom undervisningen ge eleverna förutsättningar att fördjupa och 

bredda sina kunskaper om och användning av digitala verktyg vilket också omfattar pro-

grammering.  

• Den tredje aspekten att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt innebär att eleverna 

ska utveckla förmågan att granska och värdera information från olika källor utifrån relevans 

och trovärdighet.  

• Den fjärde och sista aspekten att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling innebär 

att eleverna i undervisningen ska få möjlighet att pröva olika metoder för att lösa problem 

och möta utmaningar med hjälp av digital teknik.  

I februari 2019 redovisade skolverket (2019) en första uppföljning av den nationella digitaliserings-

strategin. Resultatet visar att digitaliseringen har fått större genomslag i högstadiet och gymnasiesko-

lan än grundskolans tidigare årskurser när det gäller tillgången till digitala verktyg i skolarbetet, men 

även i vilken utsträckning lärare arbetar med att utveckla elevers digitala kompetens. Läroplanernas 

nya delar om digital kompetens är kända av rektorer och lärare, men lärare upplever ett behov av att 

utveckla sin digitala kompetens, till exempel inom programmering och källkritik. Tillgången till teknisk 

och pedagogisk support varierar mellan skolor och många saknar en uppkoppling med kapacitet att 

genomföra digitala nationella prov.  

Med bakgrund i de förändringar som finns i styrdokumenten och samhället och därmed krav på för-

ändringar i innehåll och upplägg av undervisningen genomfördes ett förbättringsarbete på en f-6 

skola under 2018–2019. Denna studie är en uppföljning av den påverkan som förbättringsarbetet fick 

på verksamheten. Som teoretisk utgångspunkt för studien användes Teorin om professionellt kapital 

av Andy Hargreaves & Michael Fullan (2012) 
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2 Teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt beskrivs först kort bakgrunden till teorin om professionellt kapital och därefter teorin i 

sin helhet.  

Teorin om olika former av kapital utvecklades av Bourdieu. Jag hämtar detta från Broady (1998). Ka-

pital är enligt Bourdieu enkelt sagt symboliska och materiella tillgångar. Det är framför allt det sym-

boliska kapitalet, som intresserat Bourdieu. Kapital i Bourdieus mening är inte bara något som utby-

tes i största allmänhet, kapital är något vars värde erkännes, något för vilket det existerar en mark-

nad. En viss typ av intellektuell eller retorisk briljans är i sig inget kapital om efterfrågan saknas. 

Bourdieu skiljer mellan olika former av kapital. Det kulturella kapitalet omfattar kultiverat språkbruk 

och förtrogenhet med den s.k. finkulturen. Det sociala kapitalet inbegriper släktskapsband, vän-

skapsband och kåranda. Det ekonomiska kapitalet är enligt Bourdieu materiella tillgångar samt kän-

nedom om ekonomins spelregler. Bourdieu använder sin teori om kapital för att förklara sociala skill-

nader i det franska samhället.  

Förbättringsarbete och kompetensutveckling är en investering av ekonomiskt kapital i form av ar-

betstid för lärarna. Tanken med investeringen är att det ska ge en bättre undervisning och därmed en 

högre måluppfyllelse. I detta arbete väljer jag att utgå från teorin om professionellt kapital av Har-

greaves & Fullan (2012) för att se vilken avkastning som investeringen i förbättringsarbetet kan 

ge. Ett samhälle som investerar i utbildning gör medvetet en satsning på lång sikt för att utveckla 

människorna som lever däri. Detta får samhället tillbaka genom en god ekonomisk produktivitet och 

social sammanhållning.   

God undervisning kräver enligt Hargreaves &Fullan (2012) att lärarna är starkt motiverade, väl förbe-

redda, befinner sig i ständig utveckling och samarbetar med varandra. Detta kan sammanfattas i 

termen professionellt kapital. Detta kapital består av humankapital, socialt kapital och beslutsmässigt 

kapital. ”Professionellt kapital är väsentligt för effektiv undervisning” enligt Hargreaves & Fullan 

(2012 s. 117). Effektiv undervisning är en produkt av humankapital, socialt kapital och beslutskapital 

som tillsammans förstärker varandra.  

Humankapital syftar enligt Hargreaves & Fullan (2012) på den ekonomiskt värdefulla kunskap och 

yrkesskicklighet som utvecklas hos människor genom utbildning och träning. I undervisningssam-

manhang innebär detta att utveckla den kunskap och skicklighet som krävs. Läraren behöver kunna 

sitt ämne och hur man på vetenskaplig grund ska lära ut det. Läraren behöver känna eleverna och 

deras kulturella och sociala förhållanden. Läraren behöver kunna känna empati med eleverna och 

vuxna på skolan. Humankapital handlar också om individuell talang.  

Socialt kapital är enligt Hargreaves & Fullan (2012) något som existerar i relationerna mellan männi-

skor. Det blir en tillgång och en resurs som kan bidra till bättre produktivitet. Socialt kapital syftar på 

hur kvantitet och kvalitet i interaktion och sociala relationer mellan människor påverkar deras till-

gång kunskap och information. Vidare innebär det också hur mycket man litar på varandra och hur 

långt man är beredd att följa regler och överenskommelser. En grupp som har kommit längre i sin 

grupputveckling och har en stor tillit till varandra kan prestera mycket bättre än en grupp som inte 

har det. ”Sammanhållna grupper med mindre individuell talang lyckas ofta bättre än grupper med 

superstjärnor som inte arbetar som ett team.” (Hargreaves & Fullan 2012 s.121) Det sociala kapitalet 

ger medlemmarna i gruppen tillgång till andra människors humankapital. Kompetensutveckling på 
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individuell nivå till exempel genom storföreläsningar arbetsseminarier eller genom individuell coach-

ning för att få någon att förändra sin undervisning, har enligt Hargreaves & Fullan (2012), mycket 

begränsad och kortsiktig effekt. De menar att det är vad som händer mellan utbildningstillfällena och 

hur gruppen tar tillvara på detta tillsammans är avgörande. Lärandet måste ske tillsammans i det 

dagliga arbetet och det sociala kapitalet är då avgörande för hur effektivt lärandet kommer att bli.  

Det tredje kapitalet som utgör professionellt kapital är, enligt Hargreaves & Fullan (2012), beslutskap-

ital. Detta menar författarna är förmågan att självständigt fatta beslut. En lärare som ständigt måste 

titta i en metodbok eller följa en lektionsplanering till punkt och pricka kan inte betraktas som pro-

fessionell. Förmågan att fatta beslut i situationer, när man är osäker och rutiner eller riktlinjer inte är 

helt klara visar på ett professionellt handlande. Beslutskapitalet är den erfarenhet som lärare erhåller 

genom strukturerad och ostrukturerad erfarenhet, praktik och reflektion. Detta kapital kan förstärkas 

genom att man använder sig av erfarenheter hos kollegor som har kunskap om tidigare beslut. Lärar-

na kommer alltid att bli bättre på att fatta beslut självständigt om man studerar sina egna och andras 

beslut genom gemensam reflektion. Reflektion är alltså viktigt och den kan ske både under själva 

handlingens utförande men också i efterhand. Reflektionen blir effektivare om den görs tillsammans. 

3 Ett förbättringsarbete  
I detta kapitel beskrivs hur ett förbättringsarbete inom digital kompetens genomförts på en f-6 skola 

under åren 2018–2019.  

För att ge eleverna möjlighet att utveckla digital kompetens krävs alltså att läroplanerna ändras vilket 

nu skett men också att lärarna utvecklar det professionella kapitalet (Hargreaves & Fullan, 2012) på 

skolan för att ge eleverna rätt förutsättningar.  

Förbättringsarbetet har letts, genomförts och planerats av en kompetensutvecklingsgrupp under 

ledning av två förstelärare. I gruppen ingick ytterligare två lärare. Kompetensutvecklingsgruppen har 

haft tid att planera och utvärdera arbetet en timme före och efter varje utbildningstillfälle för lärar-

na. De har också fått utbildning av ”Skoldatateket” en resurs från huvudmannen vid sex tillfällen un-

der 2018. I samband med skoldatatekets träffar fick kompetensutvecklingsgruppen med sig ett ut-

bildningsmaterial i form av en powerpointpresentation som användes vid utvecklingsarbetet på sko-

lan.  

Det övergripande syftet med förbättringsarbetet var att ge eleverna möjlighet att utveckla digital 

kompetens genom att i en kompetensutvecklingsinsats för lärarna stärka deras professionella kapital 

(Hargreaves & Fullan,2012) inom detta område.  

Timperley m.fl. (2007) genomförde en stor metastudie kring hur lärare ska stödjas för att förbättra 

skolornas resultat. I studien framkommer att skolutveckling genom tips och lösningar inte leder till 

varaktiga förändringar. Lärarna behöver förstå teorierna bakom praktiken för att förändringarna ska 

bli bestående. Externa experter som kommer in och har en föreläsning är inte tillräckligt. Lärarna 

behöver lära tillsammans med varandra i långa processer på mellan sex månader och två år där man 

träffar sina kollegor en till två gånger i månaden för att utveckla samma område. Kompetensen byggs 

upp genom interaktionen mellan kollegor i vardagen. Utifrån detta planerades kompetensutveckling-

en enligt följande. 



5 
 

Lärtillfällen genomfördes på onsdagar mellan 14.15 och 15.45 vid sex tillfällen under vårterminen 

samt tre tillfällen under höstterminen. Utbildningen inom förbättringsarbetet innehöll tre olika de-

lar. Förändringar i läroplanen utifrån skolverkets stödmaterial Få syn på digitaliseringen på grundsko-

lenivå (2017a), eget arbete med eleverna utifrån ett arbetssätt där de nya skrivningarna i läroplanen 

används samt praktiska moment kring användandet av olika digitala verktyg. Förbättringsarbetet 

inom det berörda området pågick januari 2018 till och med januari 2019. De som deltog under kom-

petensutvecklingsinsatsen var lärare som undervisade från förskoleklass upp till årskurs sex.   

Jan Håkansson (2012) beskriver i Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem en steg-

vis modell för att beskriva vad förbättringsarbetet förväntas leda till. Håkansson beskriver i modellen 

stegvis hur förbättringsarbetet utvecklas från den konkreta insatsen till den förväntade påverkan som 

arbetet väntas ge. Modellen innefattar följande rubriker: omfattning av genomförda insatser, kvali-

teten på genomförda insatser, förväntade resultat – elever, förväntade resultat – personal, förvän-

tade resultat – organisation. Förbättringsarbetet planerades utifrån denna modell.   

Förbättringsarbetets syfte: 

Kompetensutvecklingen på skolan ska utveckla humankapitalet genom att utveckla lärarnas färdig-

heter. Den ska utveckla det sociala kapitalet genom att lärarna lär sig tillsammans och slutligen ska 

beslutskapitalet utvecklas genom att lärarna prövar att undervisa inom digital kompetens och till-

sammans reflektera kring de beslut som tagits så att de kan fatta bättre beslut inför framtiden.  

Omfattning:  

Vid höstterminens slut 2018 har alla lärare genomgått en kompetensutvecklingsinsats om Digitali-

seringen av skolan   

Kvalitet på genomförda insatser:  

Vid slutet av höstterminen 2018 har alla deltagande lärare redovisat två med egna elever genom-

förda arbeten. (humankapital och beslutskapital)  

• Vid slutet av höstterminen 2018 har alla deltagande lärare deltagit vid samtal kring varandras 

elevarbeten. (socialt kapital)  

• Vid slutet av höstterminen 2018 har alla deltagande lärare deltagit vid planerade lärtillfällen 

om digitala verktyg. (humankapital)  

• Vid slutet av höstterminen 2018 har alla deltagande lärare deltagit vid diskussioner utifrån 

skolverkets stödmaterial. (socialt kapital)  

Förväntade resultat hos personal:  

Efter förbättringsarbetet bedriver lärarna på skolan undervisning i utifrån de nya skrivningarna i lgr 

11.  

Efter kompetensutvecklingsinsatsen har det professionella kapitalet på skolan utvecklats genom för-

bättringar i humankapital, socialt kapital och beslutskapital.  

Förväntade resultat hos organisationen:  
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Senast i januari 2019 kan förändringen i läroplanen ses i pedagogiska planeringarna i lärplattformen 

Vklass.  

Förväntade resultat hos eleverna:  

Eleverna upplever att de i undervisningen får möjlighet att utveckla sin digitala kompetens.   

4 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärarna uppfattar att det professionella kapitalet ut-

vecklats på skolan till följd av förbättringsarbetet.  

Frågor som studien avser att besvara: 

Hur upplever lärarna att deras humankapital har utvecklats på skolan till följd av förbättringsar-

betet?  

Hur upplever lärarna att deras sociala kapital har utvecklats på skolan till följd av förbättringsar-

betet?  

Hur upplever lärarna att deras beslutskapital har utvecklats på skolan till följd av förbättringsar-

betet?  

5 Bakgrund  
Kapitlet är indelat i tre huvudavsnitt. Det första beskriver avsnittet beskriver forskning kring hur sko-

lor kan bygga det professionella kapitalet. I det andra avsnittet finns forskning kring implementering 

av digital teknik i skolan och slutligen beskrivs i det tredje avsnittet och motstånd mot digitalisering-

en.  

5.1 Att bygga professionellt kapital  
I detta avsnitt beskrivs hur professionellt kapital kan byggas. Avsnittet är indelat i tre delar enligt 

Tong & Razniaks (2017) tre nyckelelement för att utveckla professionellt kapital. Dessa är kollabora-

tivt ledarskap, professionell utveckling och vuxnas lärande.  

5.1.1 Kollaborativt ledarskap  

Enligt Tong & Razniak (2017) omfattar det kollaborativa ledarskapet att en positiv lärande gemen-

skap med ett samarbetsinriktat mindset byggs upp på skolan. Rektor har höga förväntningar på lä-

rarna precis som lärarna har på varandra och eleverna. Skolans kultur ska präglas av samarbete tillit 

och kollegialitet. Rektor tillämpar ett distribuerat ledarskap där den som är bäst lämpad leder olika 

uppgifter. Skolan har en väl förankrad gemensam vision som alla arbetar mot. 

Leithwood m.fl. (2000) nämner sju dimensioner av ledarskap som har en avgörande inverkan på det 

sociala kapitalets utveckling. Dessa sju dimensioner är att skapa en gemensam vision och mål, till-

handahålla intellektuell stimulans, erbjuda individuellt stöd, modellera framgångsrika metoder, höga 

förväntningar, skapa en produktiv skolkultur samt att skapa en struktur för delaktighet i skolutveckl-

ingsbeslut. Rektor har en avgörande roll för att skapa både fysisk och kulturell struktur som ger förut-

sättningar för grupper av lärare att arbeta tillsammans för att skapa och använda socialt kapital. Rek-

tor höjer sina lärares motivation genom inspiration, individuella anpassningar och intellektuella ut-
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maningar. Rektor som ledare påverkar den sociala strukturen på skolan genom kulturella mekan-

ismer såsom fokus på uppdraget, visionen och värdegrunden (Minckler, 2014).  

Framgångsrika rektorer hävdar Minckler (2014) har höga förväntningar på sina lärares prestationer 

och manifesterar detta genom att själv vara en förebild. Även Stoll (2010) uttrycker att rektors enga-

gemang avgörande för utvecklingen av professionellt kapital. När rektor är förebild och främjar höga 

förväntningar hos lärarna skapas en kultur av undersökande av elevernas lärande.  

I en litteraturstudie fann Harris (2011) att om lärare ska få större inflytande över skolans utveckling 

måste rektorns roll förändras. Rektorns fokus ska vara skapa förutsättningar för andra att leda sna-

rare än att leda själv. Det handlar att dirigera och delegera ledarskap till andra som leder skolans 

utveckling framåt. Osmond-Johnsson (2017) genomförde en undersökning om hur professionellt 

kapital har utvecklats när lärare leder lärares kompetensutveckling i ett utvecklingsarbete i Saskat-

chewan, Kanada. I projektet fanns centralt engagerade lärare som ledde lärtillfällen och workshops 

för sina kollegor. Lärare blev ledare genom att genomgå ett traineeprogram och olika utbildningar. 

Innehållet i utbildningstillfällen bestämdes av lärarna på skolorna och lärarutbildarna skapade sedan 

workshops kring detta 

Lärarutbildarna i Osmond-Johnssons (2017) studies beslutskapital hade utvecklats efterhand som de 

blev mer erfarna och utvecklade egna workshops som de hela tiden förbättrade efterhand som del-

tagarnas behov utvecklades och förändrades. Under workshopen gick lärarna runt och ställde frågor 

till deltagarna och bedömde processen. Efteråt samtalade lärarutbildarna med varandra kring hur 

lärandet fungerat. Detta förde de sedan över till sina egna klassrum och kunde använda även där.  

Fullan m.fl. (2015) betonar vikten av att skapa en kultur av tillit och att våga ta risker som nödvändigt 

för att främja framtidens lärande. När lärarna bygger upp tillit minskar deras sårbarhet och de bli mer 

benägna att delta i gemensamma utvecklingsarbeten. Om rektor visar tydliga förväntningar på kolle-

gialt samarbete ökar lärarnas motivation för detta.  

Sammanfattningsvis innebär det kollaborativa ledarskapet att rektor måste själv vara engagerad som 

förebild för skolutvecklingen. Rektor måste ha höga förväntningar på lärarnas utveckling och våga 

släppa ifrån sig makten genom att tillämpa ett distribuerat ledarskap. Slutligen måste en kultur av 

risktagande och tillit till kollegorna skapas på skolan. 

5.1.2 Professionell utveckling  

Enligt Tong & Razniak (2017) omfattar professionell utveckling meningsfull, engagerande och rele-

vant verksamhetsutveckling. Skolans verksamhet ska vara undersökande och fokusera på elevernas 

lärande. Nya metoder för undervisning och strukturer för att utveckla dessa uppmuntras av rektor. 

Lärarna känner att de kan få hjälp av varandra och av olika supportfunktioner i organisationen. Nät-

verk för att utveckla undervisningen och elevernas lärande skapas. Arbetet med professionella lär-

gemenskaper och kollegialt lärande utvecklas. Lärarna har egna professionella utvecklingsområden 

som de tagit fram tillsammans med rektor. 

Startpunkten för ett utvecklingsarbete bör vara att dela olika arbetssätt med varandra. Detta kan då 

leda till att man experimenterar med nya arbetssätt som når ut till alla elever på skolan. Ett gemen-

samt språk för praktiken blir då viktigt för att kunna kommunicera med varandra (Ainscow, 2016).  
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Jones & Harris (2014) visar att rektorer måste försäkra sig om att lärandet ligger i linje med och är väl 

avvägt till skolans utvecklingsbehov. Rektor måste inse att lärare behöver samarbeta med andra lä-

rare kring verkliga undervisningssituationer, problem och utmaningar som är av betydelse för dem 

istället för påhittade exempel samt välja den strategi som fungerar bäst i den egna verksamheten och 

sedan verkligen bygga in den i hela verksamheten. Det är den gemensamma uppbyggnaden av effek-

tiv professionell undervisning och inte jagandet efter nästa modell som ger långsiktiga resultat. 

Forskningen visar att gemensamt professionellt lärande utvecklar det sociala kapital som behövs för 

att utveckla undervisningen. Rektor måste förstärka och belöna fungerande professionellt samar-

bete. Likaså måste rektor aktivt arbeta för att bryta ner en kultur av isolationism.  

Beslutskapital kan enligt Minckler (2014) skapas genom att rektor utvecklar processer som garanterar 

att lärare får den träning och övning de behöver för att utveckla sin förmåga, genom ge lärarna möj-

lighet att observera kollegor som kan fungera som förebilder, genom att genom observationer från 

rektor och kollegor få positiv feedback som stärker självförtroendet samt att genom kollegors stöd 

hjälpas åt att skapa positiva erfarenheter som sänker stressnivån och skapar en känsla av tillfredstäl-

lelse.  

Rektors roll i skapandet av ett klimat präglat av tillit och samarbete har en avgörande roll för att ut-

veckla det professionella kapitalet på skolan (García-Martínez m.fl., 2018 s.159). När lärarna får för-

troende och ansvar från rektor att utveckla undervisningen skapas förutsättningar för att byta erfa-

renheter mellan kollegor. Då skapas en miljö där alla lär av alla. Tong & Razniak (2017) menar att 

rektor måste organisera en lärande gemenskap med ett samarbetsinriktat mindset, uppmuntra höga 

förväntningar hos lärarna, bygga upp en samarbetskultur, tillit och kollegialitet, tillämpa ett distribu-

erat ledarskap samt skapa en ändamålsenlig och stringent gemensam vision.  

För att samarbeta behöver lärarna enligt Minckler (2014) utöver sin pedagogiska kompetens färdig-

heter som kommunikation, konflikthantering, problemlösning samt kunskap om grupputveckling och 

ledarskap. Dessa färdigheter kan utvecklas samtidigt som lärarna tillsammans utvecklar pedagogisk 

kompetens. Minckler (2014) skriver vidare att rektor måste tillföra resurser i form av tid, pengar och 

vikarier så att lärarna kan delta i workshops, konferenser och möten. På så sätt skapas förutsättning-

ar som hela kollegiet kan dra nytta av. När en kultur och organisation skapas som stödjer lärares 

samarbete engagerar rektorn lärarna på skolan att delta i de önskade aktiviteterna som i sin tur stär-

ker det sociala kapitalet. Även Stoll (2006) beskriver att när lärare förväntas förändra sin undervis-

ning måste rektor vara villig att skapa förutsättningar för och främja lärares samarbete. 

Leana & Pil (2006) genomförde en kvalitativ studie i 88 grundskolor i USA för att undersöka om det 

fanns något samband mellan lärares och rektors sociala kapital och elevernas resultat i matematik 

och läsförståelse. Studien visade på ett tydligt sådant samband. Forskarna menar att detta beror på 

att lärarna blir bättre på att fånga upp och ta tills sig ny kunskap. Nya idéer sprids inom skolan men 

hämtas också utifrån. Vid ett högt socialt kapital lär sig lärarna genom att lyssna på och reflektera 

kring kollegors kunskaper. De lär sig också genom att studera kollegor i deras vardag. När lärarna 

delar information stimuleras samarbete och gemensamt ansvarstagande för resultaten. Social kapital 

kännetecknas också av tillit vilket bidrar till elevernas kunskapsutveckling. Lärare som litar på 

varandra delar mer kvalitativ och djupare information. Lärare som samarbetar med varandra som en 

del av ett kollektiv får lättare att sätta upp gemensamma mål och en gemensam vision. De gemen-

samma målen och visionen hjälper dem att skapa en vi-känsla och gemensamt ansvarstagande vilket 
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minskar risker för att någon faller utanför ramen och inte tar ansvar för de gemensamma resulta-

ten. Walker-Edwards (2017) visar i en studie att det bästa sättet att utveckla professionellt kapital är 

att utveckla skolans kultur från att undervisa själv till att göra det tillsammans. Att arbeta själv är ett 

hinder för att bygga kollegiala relationer och få återkoppling på pedagogiska beslut. Studien visade 

att lärarna satte stort värde på att utveckla det sociala kapitalet genom att utveckla kollegiala relat-

ioner. Lärarna ville utvecklas professionellt och deltog gärna i utbildningar och kollegialt lärande.  

Johnson (2010) undersökte hur det sociala kapitalet kunde stärkas genom professionellt lärande vid 

två olika typer av kollegialt samarbete, kollegahandledning och planeringsmöten. Båda typer av mö-

ten gav lärarna möjlighet till professionellt lärande. Vid kollegahandledning som följde en särskild 

modell fick man tillgång till kollegornas praktiska kunskaper. Frågor besvarades och tips gavs. Detta 

ledde till nya idéer kring aktiviteter på lektionerna när lärarna fick svar på sina frågeställningar ur 

olika perspektiv. Kollegahandledningen gav också en möjlighet att arbeta tillsammans för att utveckla 

en gemensam målbild och hur dessa mål skulle nås. Vid planeringsmöten som också följde en särskild 

modell utvecklade lärarna sina kunskaper i ämnet och sina didaktiska färdigheter. Lärarna blev säk-

rare i hur de gav instruktioner till eleverna och planerade lektioner. Lärares lärande är en individuell 

kognitiv process som görs möjlig tack vare social interaktion.  

Jones & Harris (2014) skriver att det finns starkt och omfattande stöd i forskningen för att profess-

ionellt samarbete har en positiv effekt på förbättringsarbete inom skolan. Genom aktivt och välstruk-

turerat professionellt samarbete kan lärare fördjupa sin förståelse om lärande och undervisning och 

ta ett gemensamt ansvar för alla elever, inte bara för dem de själva undervisar. Rektor har en viktig 

roll i att skapa rätt förutsättningar för effektivt professionellt samarbete. Sammanhållningen bland 

kollegor och att utveckla den är en viktig faktor om rektorer vill bygga socialt kapital visade Bridwell-

Mitchell & Cooc (2016) Vidare beskriver de attrektorer måste arbeta för att underhålla sammanhåll-

ningen mellan lärarna. Lärarna behöver delas in i grupper som får specialuppgifter eller uppdrag som 

binder deras relationer med varandra närmare. En studie av Baker-Doyle & Yoon (2011) kring att 

utveckla praktiknära socialt kapital visar dock på att när lärare själva väljer vem de vill samarbeta 

med så är det inte säkert att de väljer den som har den kompetensen som man bäst behöver ut-

veckla. Lärarna väljer då de relationer som är lätt tillgängliga i stället för de med rätt kunskaper. 

Många lärare i studien förvånades över hur mycket man kunde lära sig av sina kollegors erfarenheter 

och kunskaper. Lärarna måste medvetandegöras kring den kunskap som de som inte alltid pratar 

besitter. Slutsatsen i studien av Baker-Doyle & Yoon (2011) är att det behövs en balans i sociala relat-

ioner när grupper för att utveckla praktiknära socialt kapital sätts samman.  

Margolis m.fl. (2017) påpekar att en nyckelfaktor för att få till verkliga förändringar är elevernas när-

varo i det professionella lärandet. De beskriver i en modell en progression av elevers närvaro i det 

professionella lärandet som går från att i lägsta nivån av elevnärvaro ledas av utomstående konsulter 

eller att involvera kollegor. Nästa steg är att prata om lektioner som genomförts utifrån olika ut-

gångspunkter. Vidare kan elevnärvaron stegras genom att lärarna besöker varandras lektioner till att 

man skapar modellklassrum. När detta sedan kombineras med att utveckla lärarnas struktur för 

kompetensutveckling från att gå från behavioristiska överföringsmodeller av kunskap till att bli indi-

viduellt konstruktivistiska och sedan grupporienterade och slutligen övergå i situationsbaserat ge-

mensamt lärande skapas möjligheter till autentiska lärmiljöer där effekten av förändringarna av 

undervisningen kan ses hos eleverna och samtidigt utvärderas tillsammans av lärarna. 
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Studier från Nya Zeeland (Robinson m.fl. 2009) visar att ett vetenskapligt fokus i de gemensamma 

diskussionerna kring undervisning var framgångsrikt. Samtalen handlade om gemensamma analyser 

av relationen mellan lärares undervisning och elevernas lärande. I en studie undersöktes utvecklings-

arbetet kring elevernas läsförmåga. Man fann en stark korrelation mellan innehållet i de gemen-

samma diskussionerna och elevernas läsförmåga. Studien visade att elevernas läsförmåga utveckla-

des bättre hos de lärare som samtalade om hur de undervisade på en lektion och vad det var som 

gjorde att eleverna lärde sig. Även Johnsson m.fl. (2011) beskriver att lärares lärande inträffar när 

lärare reflekterar kring sina undervisningserfarenheter utifrån andras socialt delade erfarenheter. 

Målet med professionell utveckling måste vara att utveckla det kollegiala lärandet. Lärare måste dela 

sina egna erfarenheter, reflektera kring sin egen praktik och vad de har lärt sig av den, ifrågasätta 

den och våga förändra den utifrån kollegiala råd. Den professionella utvecklingen är en tillväxt av 

delade resurser och kan inte ses som antingen en individuell eller social process. Healy (2013) menar 

att när det sociala kapitalet är väl utvecklat kan lärare utbyta information och diskutera metoder med 

sina kollegor. Genom denna interaktion utsätts de för olika metoder och synpunkter som kan få dem 

att utveckla sin egen undervisning och humankapital. Detta utbyte kan bestå i möten, utbildnings-

träffar, klassrumsobservationer och coachning. I studien beskrevs olika aktiviteter för att skapa möj-

ligheter att utveckla det sociala kapitalet. Strukturerade möjligheter för interaktion mellan lärarna 

skapas till exempel genom schemalagda möten efter att eleverna gått hem, gemensam planering, 

gemensam kompetensutveckling, arbetsgrupper och projektgrupper. En annan aktivitet är att an-

vända lärares expertkompetens genom att låta dem handleda kollegor eller leda kompetensutveckl-

ing.    

Sammanfattningsvis innebär professionell utveckling en förbättring främst inom områdena socialt 

kapital och beslutskapital. Utveckling behöver vara relevant och ha fokus på elevernas lärande. Den 

utvecklas bäst genom kollegialt lärande där lärare lär sig tillsammans i olika former. Lärandet är 

kopplat till undervisningen och lärarna får återkoppling på det de lär sig.  

5.1.3 Vuxnas lärande  

Enligt Tong & Razniak (2017) är det tredje nyckelelementet för att utveckla professionellt kapital 

lärares lärande. Lärarnas förståelse för syftet och behovet av utveckling måste tydliggöras. Rektor 

och de som ska leda lärarnas lärande måste bygga upp en omfattande förståelse för vuxnas lärande. 

Rektor behöver vara en förbild och visa sitt verkliga intresse genom att själv delta. Nätverk både på 

den egna skolan och utanför skolan behöver etableras. Skolan behöver utveckla det kollektiva ansva-

ret för att skapa inre drivkraft och intern resultatstyrning. Lärarna måste i sitt lärande utmanas i sina 

värderingar, övertygelser och grundläggande perspektiv på undervisning.  

Resultatet i studien av Osmond-Johnsson (2017), där lärare fick leda lärares utbildning visade att 

humankapitalet hade utvecklats genom att lärarutbildarna själva upplevde att det de utbildat kring 

starkt hade påverkat deras egen undervisning. De hade också utvecklat elevcentrerade metoder som 

de använde i den egna undervisningen. Lärares lärande sker enligt samma principer som elevernas 

lärande. Säkerheten och självförtroendet i att leda grupper stärktes också enligt lärarutbildarna. 

Större kunskap om grupprocesser och personlighetstyper var också en positiv effekt  

Grupper enligt Fullan m.fl. (2015) som har gemensamma åtaganden, där det finns ett kollektivt mora-

liskt tryck agerar mer ansvarsfullt och presterar bättre resultat. Förändring uppstår när man använ-

der gruppen för att utveckla gruppen. För att detta ska kunna ske i snabbare takt och djupare är inve-
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steringar i gemensamt lärande en nyckelfaktor.  Skolan behöver bygga upp kollektiv kapacitet och 

kollektivt ansvarstagande. Samarbete med fokus på att förbättra undervisning och lärande har visat 

sig vara ett effektivt sätt att förbättra skolor. Det sociala kapitalet utvecklas genom att samtidigt 

bygga individuell och gemensam effektivitet samtidigt som den kollegial kontrollen både drar och 

knuffar lärarna till att utvecklas i sin profession. Li & Choi (2013) fann i en studie kring vad som är ett 

framgångsrikt sätt att digitalisera skolan att lärare oavsett sina egna uppfattningar och övertygelser 

har större sannolikhet att förändra sin praktik om det sker under ett visst socialt tryck men också 

socialt stöd. Det sociala kapitalet ger bränsle åt informella och formella processer genom vilka lärar-

na blir villiga att ta risker, gå utanför komfortzonen och experimentera med nya idéer som kan för-

bättras. Det sociala kapitalet utvecklar inte bara lärarnas kunskaper och färdigheter utan formar 

också lärarnas beteende och skapar förändring i klassrummet. Det sociala kapitalet blir en stödstruk-

tur som ger en hävstångseffekt på lärarnas mottaglighet för förändring. Studien visade att det sociala 

kapitalet hade större effekt på det pedagogiska användandet av ny teknik än vad kompetensutveckl-

ingstillfällena i sig hade. Lärarnas inställning till användandet av ny teknik påverkade deras uppfatt-

ningar om hur de hade utvecklats till följd av kompetensutvecklingen men visade på små verkliga 

förändringar i klassrummet. Det som verkligen ledde till förändring var hur utvecklat det sociala kapi-

talet var. 

Ainscow (2016) fann i en studie att det finns en stor utvecklingspotential för skolan om huvudmän 

och beslutsfattare låter rektorer och lärare få utrymme att sprida den expertis och kreativitet som 

finns fångad inom olika klassrum. Målet måste vara att sprida kunskapen. Det bästa sättet att göra 

detta är att stärka samarbetet inom skolor, mellan skolor och bortom skolan. Skolor har ofta en 

större kunskap än de använder.   

För att förstå det sociala kapitalet måste man inse att relationer mellan människor har ett värde. 

Detta värde är en form av kapital. Relationerna får detta värde när de hjälper en lärare att uppnå 

något som han eller hon inte kan göra själv och tillfredsställer dennes känsla av tillhörighet. För att 

lösa uppgiften som lärare måste individerna i relationen dela med sig av både materiella och imma-

teriella resurser. Över tid bildas nätverk av individer vilket leder till en ökning av tillgängliga resurser 

för utbyte inom nätverket. Nätverkets medlemmar använder dessa resurser får att nå både egna och 

gemensamma mål. (Minckler, 2014)  

Frank m.fl. (2004) menar att det sociala kapitalet ger individer möjlighet att få tillgång till de andra i 

gruppens expertkunskaper men också att påverka gruppens samsyn och utveckla de andra grupp-

medlemmarna. De menar vidare att eftersom det sociala kapitalet är lokalt måste utformningen av 

en implementeringsprocess också vara lokal. I en digitaliseringsprocess på en skola där kompetensen 

är jämt fördelad över arbetslagen kan man fokusera på praktiska tillämpningar och stöd i vardagen 

eftersom lärarna då genom det sociala kapitalet har nära tillgång till experthjälp. I en skola där det 

bara finns några få experter som sitter själva och arbetar behöver man arbeta med att formalisera 

handledning och stöd vid särskilda tillfällen. I en skola med lågt utvecklat socialt kapital har lärare en 

tendens att prioritera att hjälpa dem som de ser som nära kollegor. I en skola med högt socialt kapi-

tal hjälper man gärna alla vilket leder till att kunskap sprids och fördelas jämnt i verksamheten.  

Sammanfattningsvis byggs vuxnas lärande inom teorin om professionellt kapital genom att låta det 

sociala kapitalet verka. Det kollektiva ansvarstagandet och trycket samt spridningen av de kunskaper 

som finns i organisationen bygger individernas humankapital. 
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5.2 Implementera digitaliseringen  
Twining m.fl. (2013) har i en litteraturstudie kommit fram till att för att möjliggöra digitaliseringen av 

skolan krävs förändringar kring professionellt lärande på tre nivåer. Mikro-, meso- och makronivå. På 

mikronivå handlar det om kompetens och kunskaper kring att använda digitala redskap i undervis-

ningen. Mesonivån inbegriper professionell utveckling kring förändringar i innehållets natur och ar-

betssätt som digitaliseringen innebär. På makronivån handlar det om förändringar i läroplaner och 

kursplaner. Politiker och huvudmän måste skapa förutsättningar för professionell utveckling på och i 

alla nivåer.  

För att lyckas med digitaliseringen behöver skolan ha en tydlig vision för digitaliseringen som måste 

innehålla mål för användandet av digitala verktyg. Rektors regelbundna uppföljning av målen är nöd-

vändig då rektors roll är avgörande för att genom styrningen av skolan ta rätt strategiska beslut som 

gynnar implementeringen. Skolan måste utbilda både lärare och elever. Tillgången till teknisk och 

pedagogisk support är också avgörande (Karlsudd, 2015).   

För att lyckas förändra lärares negativa uppfattningar till digitalisering beskriver Ertmer (2005) tre 

olika strategier. Den första är att arbeta med lärarnas personliga upplevelser. Om de negativa inställ-

ningarna är orsakade av egna erfarenheter bör lärarnas syn förändras genom att förändringar i ar-

betssätt görs i små steg så att lärarna upplever att de lyckas och får positiva erfarenheter. Den andra 

strategin är att arbeta med modellektioner. Lärare som modellerar för sina kollegor har visat sig vara 

ett effektivt sätt att bygga lärares självförtroende och kompetens samt att förändra negativa upp-

fattningar. Lärare som ser när andra framgångsrikt använder ny teknik får en ökad motivation för att 

själva förändra sin undervisning. Den tredje strategin slutligen innebär förändring genom sociokultu-

rella erfarenheter. Lärare som deltar i professionella lärgemenskaper om dessa arbetar med nya 

material, metoder och strategier får en mer positiv inställning till digitaliseringen. Lärare formas av 

den kultur som finns runt dem och kollegornas förväntningar. Att upprätta dessa gemenskaper är 

enligt Ertmer (2005) en framgångsfaktor. 

Sammanfattningsvis behöver skolan för att lyckas med implementeringen av digitaliseringen en tydlig 

vision som pekar ut riktningen. Implementeringen sker bäst genom positiva erfarenheter i små steg 

för lärarna. Lärare som lär sig av en modell som visar på fördelarna med digital teknik är också fram-

gångsrikt. Lärarnas lärande genom professionella lärgemenskaper är också en framgångsfaktor. 

5.3 Motstånd mot digitalisering  
Det kan finnas ett antal hinder som får lärare att göra motstånd mot förändringar. Enligt Dalin (1978, 

se Karlsudd, 2011) kan dessa hinder delas in i praktiska, psykologiska, värderingar och makt. Om en 

förändring ska äga rum måste skolan komma förbi dessa hinder. Praktiska hinder omfattar till exem-

pel, ekonomi, tillgänglighet och möjlighet till kompetensutveckling. Psykologiska hinder kan till ex-

empel vara att lärare känner sig hotade i sin roll för att eleverna kan mer än dem. Värdringshinder 

innebär att läraren inte har samma syn som rektor på teknikens nytta. Hinder kopplade till makt in-

nebär att läraren känner sig hotad i sin roll som lärare. 

Digital kompetens i aspekten lärares eget lärande och integreringen av ny teknik i skolan möter enlig 

Ertmer (2005) två kategorier av hinder. Dessa är externa hinder som till exempel utrustning, tid, möj-

ligheter att träna, tillgång till support. Dessa menar Ertmer (2005) är relativt enkla att identifiera och 

åtgärda. Den andra kategorin handlar om grundläggande inställningar till undervisning och lärande. 
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Denna kategori kan begränsa eller omöjliggöra digitaliseringen. Dessa hinder är relationen lärare – 

elev, klassrumspraktik, undervisningsmetoder, ledarskap och bedömning (Ertmer, 1999). För att digi-

taliseringen ska lyckas måste dessa hinder lösas (Ertmer, 2005).  

Howard (2013) beskriver att motstånd till digitaliseringen i skolan kan ses ur två perspektiv. Dessa är 

riskbedömning och osäkerhet. Perspektiven kan begränsa lärares möjligheter att objektivt utvärdera 

processen kring digitalisering. För att undvika detta menar Howard (2013) att lärarna måste bli trygga 

i det personliga användandet av tekniken. Detta sker genom utbildning där lärarna får positiva erfa-

renheter av tekniken samt lär sig att lösa olika problem som kan uppstå samt hur de ska hantera ele-

ver som använder tekniken till annat än studier. Användandet av teknik måste också kopplas till må-

len i styrdokumenten och till skolans vision och lokala utvecklingsmål. Karlsudd (2015) menar att en 

förutsättning för att lärare ska ändra sin undervisning är att de uppfattar att förändringen bidrar till 

något positivt och att den kan genomföras utan för stor arbetsbelastning. Höga förväntningar på 

lärarna samt möjlighet till support kan också vara ett stöd. Det sociala trycket att följa normer och 

regler kan användas för att digitaliseringen ska äga rum (Howard, 2013).  

Detta avsnitt visar sammanfattningsvis att motståndet mot digitalisering kan kategoriseras inom 

praktiska, psykologiska, värderingar och maktförhållanden. Motståndet kan motarbetas genom tyd-

liga kopplingar till styrdokumenten, tillgång till support och kompetensutveckling samt höga förvänt-

ningar från rektor och kollegor. 

6 Tidigare forskning 
Detta kapitel innehåller resultatet från några studier där det arbetats målmedvetet med att utveckla 

det professionella kapitalet. 

Ett förändringsarbete utifrån teorin om professionellt kapital genomfördes i Ontario i Kanada ”Te-

achers Learning and Leadership Program” (Campbell m.fl., 2016). En del I detta förändringsarbete var 

att låta lärare leda andra lärares kompetensutveckling. Detta visade sig mycket framgångsrikt och 

ledde till en utveckling av det professionella kapitalet. I studien förändrades den politiska styrningen 

så att man lät lärare leda och ta ansvar för den gemensamma kompetensutvecklingen. Kompetens-

utvecklingen hade fokus på undervisningen och elevernas lärande. En grundläggande förändring i 

detta var ett erkännande och respekterande av lärarnas profession vilket tidigare politiska ledning 

misslyckats med. Politiker och huvudmän ägnade sig i stället åt att organisera och skapa möjligheter 

för nätverkande och spridande av idéer samt att skapa en tillåtande kultur. I förändringsarbetet vär-

desattes och stöddes lärare som tog makten över sitt eget professionella lärande. Att utvecklas både 

individuellt och tillsammans med andra genom att sätta egna lärandemål och våga ta risker och expe-

rimentera och utvärdera sin praktik visade sig vara framgångsrikt. Eget ansvar gav lärarna större mo-

tivation till utveckling än att som tidigare tvingas till centralt styrda utbildningar. Det som också vi-

sade sig vara framgångsrikt vara att låta lärare leda lärares kompetensutveckling. Detta var inte bara 

bra för dem som skulle lära sig utan det utvecklade ledarskapsförmågor hos dem som ledde kompe-

tensutvecklingen. Lärare fick också möjlighet att skapa kunskap och sprida den. De fick vara aktiva 

lärande, forskande, experimenterande och uppfinningsrika. Vidare uppmuntrades lärarna att öppna 

upp sina klassrum för andra och tillsammans reflektera och lära sig.  

Forskning (Gu m.fl., 2012) inom lärares lärande kopplat till digitalisering visar att vanliga begränsande 

eller möjliggörande faktorer är om beslutsfattande sker top-down eller bottom-up. Det kan också 
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kopplas till om lärare känner sig delaktiga i utbildningsinsatsen om det finns möjlighet till flera olika 

lärsammanhang för lärarna samt tillgången på stöd när lärarna ska omsätta sin nya kunskap i prak-

tiska lektionssammanhang.  

Lärares kunskap och kompetens är avgörande för att digitaliseringen ska fungera (Laurillard m.fl. 

2013). Vanliga hinder för lyckas är bristande självförtroende, bristande kompetens och bristande 

resurser. För att motverka detta krävs tillgång till teknisk utrustning och support, möjlighet till pro-

fessionell utveckling samt prioriterad tid till detta (Bingimlas, 2009).  

Lärarna i Osmond-Johnssons (2017) studie upplevde att det sociala kapitalet hade utvecklats genom 

att de fått ett större nätverk av kollegor att samarbeta med och rådfråga. Lärarna upplevde att de 

stärkts i kollektivet genom att de kunde få uppmuntran och stöd. De kände att det var de tillsam-

mans som utvecklade undervisningen. När lärarna utvecklade undervisningen tillsammans fick de 

återkoppling från olika synvinklar och perspektiv vilket upplevdes som positivt. Ett övergripande per-

spektiv på undervisningen skapades genom att man fick syn på hur andra lärare tänkte och undervi-

sade.  

Sammanfattningsvis visar kapitlet på att professionellt kapital kan utvecklas genom distribuerat le-

darskap där lärare leder lärares kompetensutveckling utifrån lokalt identifierade utvecklingsbehov. 

Det bygger på en tillit till lärarnas förmåga att göra detta och ta ansvar för skolutvecklingen. Lärarna 

behöver våga ta risker när de prövar nya metoder. De nya metoderna behöver utvärderas. 

 

7 Metod  

7.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Professionellt kapital är enligt Hargreaves & Fullan (2012), ett begrepp som sammanför och definie-

rar vad som är betydelsefullt för att åstadkomma hög kvalitet och goda prestationer inom undervis-

ning. Förbättringsarbetet avsåg att höja den sammanlagda kvalitén på lärarnas prestationer inom 

digital kompetens utifrån teorin. Studien avser att undersöka om kvalitén på lärarnas arbete inom 

digital kompetens enligt deras egen uppfattning blev bättre utifrån Hargreaves & Fullans teori. 

För att undersöka hur lärarna uppfattar hur det professionella kapitalet har utvecklats på skolan till 

följd av förbättringsarbetet valdes en deduktiv kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. En 

deduktiv ansats innebär enligt Bryman (2016) att undersökningen utgår från en teori, i detta fall teo-

rin om professionellt kapital. Utifrån teorin ställs sedan en hypotes. Hypotesen i denna undersökning 

är:  

Genom att genomföra ett förbättringsarbete inom digital kompetens upplever lärarna att det pro-

fessionella kapitalet inom detta området har utvecklats på skolan.  

I kapitel 3 finns en beskrivning av hur olika insatser i utvecklingsarbetet kopplas till teorin om pro-

fessionellt kapital. 

7.2 Urval av informanter 
Urvalet genomfördes genom ett målinriktat urval (Bryman, 2016). Syftet med ett sådant urval är att 

välja ut deltagare på ett strategiskt sätt så att de är relevanta för de forskningsfrågor som ställts. 
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Detta ger möjlighet till en variation i stickprovet så att en så bred bild av deltagarnas uppfattning kan 

speglas. Eftersom det är fråga om ett icke-sannolikhetsurval leder det till att resultatet inte går att 

generalisera på hela populationen.  

26 lärare deltog i förbättringsarbetet. Fyra av dem var engagerade i kompetensutvecklingsgruppen 

på skolan och ledde förbättringsarbetet. Åtta intervjupersoner valdes ut. Först skickades e-post till 

alla deltagare med en förfrågan om att delta. Detta resulterade i tre frivilliga. Därefter tillfrågades 

ytterligare fem deltagare muntligt som tackade ja. För att få en bred bild av uppfattningarna om för-

bättringsarbetet valdes de sista fem ut för att representera olika arbetslag och roller på skolan. Tre 

av de intervjuade var medlemmar i kompetensutvecklingsgruppen.  

7.2 Kategorisering av teorin 
För att kunna skapa frågor till intervjuguiden och senare kunna bearbeta svaren med hjälp av kvalita-

tiv innehållsanalys med deduktiv utgångspunkt (Elo & Kyngnäs, 2007) behövde teorin om profession-

ellt kapital kategoriseras. 

Utifrån Hargreaves & Fullan (2012 s. 118–126) teori om professionellt kapital identifierades katego-

rier och underkategorier i teorin (Bilaga 2). Dessa inordnades i en strukturerad kategoriseringsmatris 

(Elo & Kyngnäs, 2007).  

Hargreaves &Fullan (2012), menar att professionellt kapital (huvudkategori) utgörs av produkten av 

humankapital, socialt kapital och beslutskapital. Dessa tre kapitalformer blev ämneskategorier. Dessa 

tre ämneskategorier fick sedan underkategorier utifrån Hargreaves &Fullans (2012) beskrivning av 

vad varje kapitalform består av. 

När det gäller humankapital i relation till undervisning handlar det enligt Hargreaves &Fullan (2012) 

om att kunna sitt ämne och veta hur man ska lära ut det, känna barn och inse på vilket sätt de lär sig, 

visa empati, att använda vetenskapligt framgångsrika metoder samt att känna en lidelse och ett mo-

raliskt engagemang. 

Det sociala kapitalet utgörs i skolsammanhang enligt Hargreaves &Fullan (2012) av relationerna mel-

lan olika personer på skolan, att det finns en tillit och förtroende mellan personer, kvalitén och kvan-

titeten i interaktioner på skolan, förväntningar, förpliktelser gentemot kollegor, återkoppling på pre-

stationer, möjlighet att få stöd samt tillgång till förebilder. 

Den tredje kategorin beslutskapital innefattar enligt Hargreaves &Fullan (2012) lärarens förmåga att 

fatta beslut efter eget huvud, lärarens samlade erfarenhet både strukturerad och ostrukturerad, 

praktik och reflektion kring denna, lärarens förmåga att utnyttja insikter och erfarenheter samt öv-

ning. 
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Tabell 1. Exempel på kategorisering - humankapital 

Huvudkategori Ämneskategori Underkategori 

Professionellt kapital Humankapital Kunna sitt ämne och 
veta hur man lär ut 
 

  Vetenskapligt fram-
gångsrika metoder 

  Känna barn och inse på 
vilket sätt de lär sig 

  Empati 

  Elevernas kultur och 
familjeförhållanden 

  Moraliskt engagemang 
och lidelse 

  Individuell talang 

 

7.3 Metod för datainsamling  
Enligt Bryman (2016) har den kvalitativa forskningen en betoning av det generella i frågeställningarna 

och en tyngd på de undersökta personernas egna uppfattningar, ståndpunkter och synsätt. Bryman 

(2016) menar att det i kvalitativa intervjuer är önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar 

eftersom detta ger kunskap om vad de undersökta personerna upplever vara relevant och viktigt. 

Kvalitativ forskning tillåter att intervjuaren avviker från intervjuguiden. Detta gör att kvalitativa inter-

vjuer blir följsamma efter den riktning som intervjupersonens svar går i. Det skapar också möjlighet 

att anpassa fokus efter de viktiga frågor som dyker upp under intervjuerna.  I den semistrukturerade 

intervjun har intervjuaren i en intervjuguide en lista över förhållandevis specifika teman som inter-

vjun ska beröra. Frågorna behöver inte alltid komma i samma ordning och det finns utrymme för att 

ställa frågor som inte ingår i intervjuguiden om dessa anknyter till vad den undersökta personen 

sagt.  

Vid de semistrukturerade intervjuerna användes en i förväg uppgjord intervjuguide (Bilaga 3) med 

teman inom området som utgångspunkt. Eftersom det inte gick att förutsätta att intervjupersonerna 

hade kunskap om teorin om professionellt kapital har direkta frågor om detta undvikits i intervjuer-

na. Teorin är omfattande och det var inte möjligt att ställa frågor inom hela området. Frågorna for-

mulerades därför relativt öppet för att kunna fånga in olika delar av teorin. Det fanns tre huvudfrågor 

en för varje del av det professionella kapitalet. Till området humankapital ställdes frågan: hur har 

förbättringsarbetet påverkat dig i ditt arbete som lärare? För att fånga olika aspekter ställdes däref-

ter olika följdfrågor till exempel: Vilka nya arbetssätt har du utvecklat? för att kunna se vilka veten-

skapligt framgångsrika metoder som används. I tabell 2 beskrivs som exempel hur frågorna i intervju-

guiden skapats utifrån teorins kategorier inom området humankapital.  
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Tabell 2. Exempel på frågor och följdfrågor inom kategorin Humankapital. 

Ämneskategori Huvudfråga Underkategori Följdfråga/or 

Humankapital Hur har förbätt-
ringsarbetet påver-
kat dig i ditt arbete 
som lärare? 

Kunna sitt ämne 
och veta hur man 
lär ut 
 

Vilka nya arbetssätt har du utvecklat?  
På vilket sätt har dina ämneskunskaper 
påverkats genom förbättringsarbetet? 
 

  Vetenskapligt 
framgångsrika me-
toder 

Vilka kompetenser har du utvecklat? 
Vilka nya arbetssätt har du utvecklat? 
 

  Känna barn och 
inse på vilket sätt 
de lär sig 

Hur har din förståelse för hur barn lär sig 
med digitala verktyg påverkats av förbätt-
ringsarbetet? 
 

  Empati På vilket sätt förändrar digitaliseringen 
dina relationer med eleverna? 
 

  Elevernas kultur 
och familjeförhål-
landen 

På vilket sätt förändrar digitaliseringen 
dina relationer med eleverna? 
 

  Moraliskt engage-
mang och lidelse 

Hur har ditt engagemang för att arbeta 
med digital kompetens förändrats? 
 

  Individuell talang Vilka kompetenser har du utvecklat? 
 

 

7.4 Studiens genomförande  
Lärarna som deltog i förbättringsarbetet informerades om denna studie vid ett möte på skolan. De 

fick då också information om att de via e-post skulle få ett erbjudande om att delta vid intervjuerna. 

Tre lärare tackade ja efter mailet. Därefter tillfrågades ytterligare sju som varav fem då tackade ja. 

Dessa sju tillfrågades så att både deltagare och utbildare skulle finnas med. I e-posten fanns missiv 

bifogat (bilaga 1). Inför intervjuerna kontaktades informanterna personligen och en tid bokades till-

sammans de fick också tillgång till intervjuguiden. Till varje intervju avsattes en timma. Innan inter-

vjuerna påbörjades informerades återigen informanterna om studiens syfte, det frivilliga deltagandet 

och möjligheten till att avbryta, konfidentialitet samt hur det insamlade materialet skulle användas. 

Intervjuerna spelades in på mobiltelefon. 

7.5 Bearbetning av materialet 
Samtliga intervjuer transkriberades. Som metod för att analysera den transkriberade texten använ-

des kvalitativ innehållsanalys med deduktiv utgångspunkt (Elo & Kyngnäs, 2007).  

De transkriberade intervjuerna kodades och sorterades in i passande kategorier i den strukturerade 

kategoriseringsmatrisen (Elo & Kyngnäs, 2007). 
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Tabell 3. Exempel på hur kodningen gått till 

Huvudkategori Ämneskategori Underkategori Transkriberad intervju 

Professionellt kapital Humankapital Kunna sitt ämne och 
veta hur man lär ut 
 

(R1) redan använder i 
sin undervisning och 
att träffarna därför 
inte gett henne bättre 
kunskaper 

   (R1) viktigt för att 
kunna individanpassa 
lektioner 

   (R1) elever kan arbeta 
på olika nivåer 

   (R1) förbereda vad 
varje elev ska arbeta 
med innan lektionen 
utifrån föregående 
lektion 

 

7.6 Studiens tillförlitlighet 
Enligt Bryman (2016) kan kvalitativa studier bedömas utifrån andra kriterier än kvantitativa studier 

när det gäller validitet och reliabilitet. Anledningen till detta är att dessa kriterier förutsätter en möj-

lighet att komma fram till en enda och absolut sanning av den sociala verkligheten.  

Tillförlitligheten i en studie bedöms enligt Bryman (2016) med hjälp av fyra kriterier. Dessa kriterier 

är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet 

är detsamma som intern validitet vilket innebär att det ska finnas en god överenstämmelse mellan 

forskarens observationer och den vetenskapliga teorin. I denna studie innebär det att analysmatrisen 

verkligen innehåller de centrala delarna av teorin och att de transkriberade intervjuerna kopplas till 

detta. Överförbarheten är detsamma som extern validitet och omfattar i vilken utsträckning studien 

kan generaliseras och överföras till andra sociala miljöer. I denna studie med deduktiv ansats är för-

hållandet motsatt. Det är lärarnas upplevelser som studeras, kopplas till teorin och inte en faktisk 

mätning av kapitalet. Pålitlighet är detsamma som reliabilitet vilket innebär möjligheten att upprepa 

studien. Detta är omöjligt eftersom alla skolor består av olika individer, sociala sammanhang och 

kulturer.  

7.7 Etiska överväganden  
Vetenskapsrådet (2017) skriver i God forskningssed att forskningsetiska överväganden i hög grad 

handlar om att hitta en rimlig balans mellan olika intressen som alla är legitima. Två viktiga intressen 

är kunskapsintresset och integritetsintresset. Det är viktigt att få fram ny kunskap. I den här studien 

handlar den nya kunskapen om att utveckla kvalitén i undervisningen på skolan så att eleverna i 

slutändan får en högre måluppfyllelse. Intresset av att få fram ny kunskap måste dock vägas mot 

intresset av integritet och skydd mot skada för deltagarna i studien.  

Den som genomför en undersökning har enligt Vetenskapsrådet (2017) ett särskilt ansvar gentemot 

deltagarna i studien. Ansvaret gäller även gentemot de som kan komma att påverkas av studien och 
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dra nytta av resultaten. Det finns uppförandekrav som ställs på den som forskar. Kraven på forskaren 

liknad många generella regler som finns i samhället men har kopplats till perspektivet forskning. Den 

som forskar ska tala sanning om sin forskning och inte redovisa falska resultat. Forskaren ska också 

själv granska och öppet redovisa vilka utgångpunkterna med undersökningen varit. Resultaten från 

undersökningen och metoden som använts måste också redovisas.  

Ibland kan det finns påverkan på forskaren av olika intressenter som till exempel i den här studien 

där de personer som deltar i intervjuerna intervjuas av sin lönesättande chef vilket troligtvis påverkar 

vad de svarar.  

Vetenskapsrådets (1990) nämner fyra forskningsetiska principer. Dessa följs i denna studie. I 

missivbrevet informerades informanterna om vad dessa innebär. Informationen gavs också muntligt 

vid respektive intervju. Genom att informanterna fick information om studiens syfte uppfylldes in-

formationskravet samt att deltagandet var frivilligt och närsomhelst kunde avbrytas. Samtyckeskra-

vet anses vara uppfyllt genom att informanterna skrivit under missivbrevet. De inspelade intervjuer-

na avidentifierades vid transkriberingen och intervjuerna och transkriberingarna kommer att raderas 

när studien godkänts som magisteruppsats. Därmed uppfylls konfidentialitetskravet. Det insamlade 

materialet används endast för denna studie och kommer inte att publiceras i kommersiellt syfte. 

Därmed uppfylls den fjärde forskningsetiska principen, nyttjandekravet. 

8 Resultat 
I detta kapitel redogörs för de svar som respondenterna givit vid intervjuerna. De åtta respondenter-

na benämns i texten (R1) - (R8). Respondenterna (R6)-(R8) var medlemmar i kompetensutvecklings-

gruppen.  

8.1 Humankapital 
I avsnitten som följer redovisas resultatet inom de underkategorier som tillhör humankapitalet.  

8.1.1 Kunna sitt ämne och veta hur man lär ut 

En av respondenterna (R1) upplever att det som tagits upp inom utvecklingsarbetet är sådant som 

hen redan använder i sin undervisning och att träffarna därför inte gett henne bättre kunskaper i hur 

hen ska lära ut sina ämnen. Program som hen redan använder i undervisningen är Creaza, My School-

Avatar, Book Creator, inläsningstjänst och Into Words. Det som har varit nytt är programmen inom 

Office 365. Trots att utvecklingsarbetet inte gett nya kunskaper om program menar respondenten att 

digitala verktyg är viktiga för att kunna individanpassa lektionerna. Eleverna kan arbeta på olika ni-

våer utan att det blir utmärkande att man har kommit olika långt. Respondenten menar att hen i 

förväg nu förbereder vad alla elever ska arbeta med och slipper då gå runt på lektionen i efterhand 

och anpassa.  

Nu kan jag ha förberett det innan att jag vet att du och du ska jobba med de här gre-

jerna på din iPad medan du och du ska jobba med de här sakerna. Det är lättare för 

mig att individanpassa. Det tycker jag är väldigt smidigt så det underlättar min under-

visning känner jag. 

Respondenten (R2) använder också ett digitalt läromedel, Bingel som är kopplat till de fysiska läro-

böckerna. Detta skapar möjligheter att följa upp hur eleverna förstått undervisningen på ett enklare 

sätt. 
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En respondent (R3) upplever att förbättringsarbetet gett tips och kunskaper om flera appar som hen 

nu börjat använda i sin undervisning. De tre viktigaste apparna som hen tycker är klassrum, scratch 

och inläsningstjänst. Dessa appar har enligt hen utvecklat undervisningen i hens ämnen. Ytterligare 

en respondent (R4) säger att det varit bra med ett brett urval av appar som man sedan kunnat välja 

bland. Hen menar att hen inte skulle kommit i kontakt med dessa annars. Även denna respondent 

nämner scratch som en bra app för att arbeta med programmering. Respondenten (R7) upplever 

också att programmering är ett område som hen utvecklats inom tack vare förbättringsarbetet. 

En respondent (R5) tycker att de program och appar som tagits upp i förbättringsarbetet är för gene-

rellt inriktade och att utbildningstillfällena borde varit mer inriktade mot olika behov hos olika lärare. 

Respondenten (R4) upplever att informationssökning har underlättats i och med Nationalencyklope-

din och digitala sökningar där. Informationssökning och berättande inom hens ämnen har blivit mer 

spontat och intresseväckande för eleverna eftersom bilder och information om det som lektionen tar 

upp och eleverna frågar om finns lättillgängligt genom sökningar på Internet. Källkritik och den digi-

tala utvecklingens ökade krav inom detta område upplever en respondent (R7) att hen blivit säkrare 

på genom utbildningen. Det visuella stödet med bilder som finns en sökning bort upplever en annan 

respondent (R6) är särskilt viktigt i undervisningen av elever som har svårt att förstå texterna.  

Respondenten (R6) menar också att användandet av dokumentkamera vid gemensam läsning av 

texter skapar bättre lärmöjligheter för dessa elever. Respondenten (R2) säger att dokumentkameran 

och kanonen samt digitala skrivverktyg skapar nya möjligheter i undervisningen. Hen menar att möj-

ligheterna för att arbeta med till exempel texter med gemensam läsning och förklaring av begrepp 

och bilder har underlättats mycket.  

En av respondenterna som också varit med i kompetensutvecklingsgruppen (R6) upplever att lärarna 

generellt på skolan har utvecklats i sin förmåga att lära ut digital kompetens i sina ämnen och att 

arbeta med digitala verktyg. Hen upplever att det är mindre teknikstrul och gnäll och detta beror på 

att lärarna nu insett nyttan med att använda digitala verktyg och att de också insett att digitalisering-

en av samhället inte är något som kommer försvinna. En annan respondent (R2) upplever att utveckl-

ingsarbetet har lett till att användningen av digitala verktyg har blivit en naturlig del i det vardagliga 

arbetet. Det har blivit ett bättre flyt och teknikstrulet har minskat. 

8.1.2 Vetenskapligt framgångsrika metoder 

En av respondenterna (R1) menar att elevernas metakognitiva förmåga kan stärkas genom att de via 

digitala verktyg leder sina egna utvecklingssamtal. Hens elever visar på en bra utveckling när det gäl-

ler att reflektera kring sin egen utveckling och kan sedan beskriva det med en presentation. 

En av respondenterna (R5) ser att eleverna tack vare användandet av metoden ASL har utvecklat sitt 

skrivande. Eleverna skriver längre texter och gör färre stavfel än när hen började som lärare på 90-

talet. När eleverna kan markera text och få den uppläst med talsyntes underlättar förståelsen för 

elever med läs- och skrivsvårigheter menar hen också. Elevers skrivande har utvecklats mycket tack 

vare digitala verktyg och förbättringsarbetet på skolan menar två andra respondenter (R6) och (R8). 

Båda menar att den formativa bedömningen och skrivprocessen underlättas tack vare digitalt skri-

vande. Återkopplingen kan bli tätare och komma snabbare inpå när eleven skriver menar hen. Re-

spondenten (R6) menar också att det går att lära eleverna fortare nu eftersom tekniken underlättar 

tät återkoppling med tydliga mål. Den digitala texten gör det mycket tydligare för eleven att se pro-
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cessen och det är processen som är det viktiga enligt hen. Vetenskapligt framgångsrika metoder som 

formativ bedömning och Kl-strukturer underlättas av digitala samarbetsytor menar hen. Ytterligare 

en respondent (R7) beskriver vinsterna med återkoppling både inom elevernas skrivande men också 

genom användandet av enkät- och responsverktyg. Eleverna arbetar med själv- och kamratbedöm-

ning och blir stärkta i att skriva texter är en process där man ständigt utvecklar det man gjort utifrån 

den återkoppling man fått.  

Det här med att det skrivna på datorn eller Chromebooken det blir en annan sak än 

vad det har varit innan. Det är ju inte så att det liksom är skrivet och sen är det liksom 

nästan lite dött utan det går hela tiden att utveckla och göra lite bättre eller att dela 

med andra eller att föra vidare till andra platser så att de kommer vidare med sina sa-

ker. Det är liksom att de höjer sig i sitt skrivande 

Kompetensutvecklingen på skolan har bidragit till att lärarna till skillnad från tidigare använder de 

digitala verktygen med ett tydligt syfte som finns i planeringen säger en respondent (R6). Tidigare 

användes Ipaden som ett tidsfördriv när eleverna jobbat klart med sina andra uppgifter. Lärarna har 

blivit mer noggranna med vilka verktyg de använder och utvärderar bättre om eleverna lärt sig det de 

ska på lektionerna med hjälp av den nya tekniken.  

8.1.3 Känna barn och inse på vilket sätt de lär sig 

En respondent (R1) säger att hen använder sig av Poplet för att skapa digitala tankekartor för elever-

na som stöd i deras skrivande. Hen säger att inläsningstjänst är något som hen använder till alla ele-

ver när de ska läsa texter till exempel bänkbok eller en lärobok. De får lyssna på läsläxan i skolan och 

ska lyssna på den hemma också. Detta hjälpmedel skapar möjlighet för alla elever att träna på 

läsläxan på det sättet som de lär sig bäst på.  

Nej men det är i så fall att man känner just att man får med sig alla i högre utsträck-

ning tycker jag när man kan göra det när man kan anpassa det. Och en del kanske inte 

använder iPaden men man märker att man får en känsla av att alla upplever att det är 

med på tåget på ett annat sätt kanske än vad man har haft innan när man bara har 

haft böcker. 

Hen säger fortsättningsvis att tack vare de digitala läromedlen blir det tydligt för hen när en lektion 

ska förberedas och utvärderas hur eleverna lärt sig det aktuella innehållet. Ökad glädje och motivat-

ion är något som hen också lyfter tack vare möjligheten att få texter upplästa.  

Det varit pest och pina för att det är så jobbigt att ta sig igenom texten men nu när 

man har Legimus där jag har lagt till hans bänkbok i bokhyllan så väljer han det i första 

hand att läsa sin bänkbok eller lyssna på sin bänkbok för att han kommer in i en helt 

annan värld och det är ju himla härligt att se att det finns sådana möjligheter för de 

här som man har sett har tyckt det varit skitjobbigt med vissa bitar att helt plötsligt 

tycker de det är jätteroligt. De nästan glömmer bort att de lär sig någonting när de an-

vänder det digitala verktygen. Det är nog därför jag också tycker att det är roligt eller 

bra att använda i undervisningen just för att man sporrar dem fast de inte vet om det. 

En annan respondent (R6) ser stora möjligheter för elever med annat modersmål när de kan lyssna 

på läroböckernas texter  
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Då har du ju ett helt bibliotek i din iPad egentligen och det är ju ett fantastiskt verktyg 

för Sva-elever och väldigt viktigt där tänker jag det är med inläsningstjänst och Legi-

mus att de kan lyssna eftersom deras föräldrar inte kan kanske kan uttala orden eller 

texterna. Då kan de lyssna sig till det få det svenska ljudet så där tror jag det är en stor 

vinning för eleverna att använda det.  

Ytterligare en annan respondent (R2) belyser också möjligheten att hjälpa elever med läs- och skriv-

svårigheter eftersom de kan fota av tavlan med sin Ipad i stället för att sitta och anteckna allt som 

skrivs. Förbättringsarbetet har också enligt hen visat på de möjligheter som finns att variera under-

visningen vilket ger fler elever möjlighet att lära sig. En respondent (R4) använder sig av bland annat 

IMovie för att variera undervisningen i matematiken vilket gör att eleverna tycker att det är mer ro-

ligt. Respondenterna (R5) och(R8) ser också att användandet av multimodala metoder på skolan har 

ökat och att eleverna lär sig med både bild, text och ljud. I teknikundervisningen har programmering 

med Bee-bots gjort att det blir mer praktiska moment och tydliga verkliga resultat vilket motiverar 

eleverna. Att utgå från elevernas verklighet för att få dem att lära sig mer har en respondent (R5) 

använt sig av när hen låter eleverna fotografer objekt hemma som de sedan skriver om i skolan. Hen 

fotograferar också under olika skolaktiviteter och låter eleverna skriva till dessa bilder. Respondenten 

har också använt sig av ordlistor till läsläxan som eleverna kan träna i Quizlet. Förbättringsarbetet har 

enligt hen visat på olika möjligheter att färdighetsträna och att individualisera. En annan respondent 

(R4) upplever att hen har lyft sig en nivå och varierar undervisningen mer nu än tidigare. Digitala spel 

som till exempel Seterra inom geografi och kartkunskap ger ett tävlingsmoment som sporrar många 

elever till att lära sig menar hen. Enligt en annan respondent (R6) så ger den täta direkta återkopp-

lingen genom olika appar ett ökat lärande för eleverna men också en möjlighet för läraren att se vad 

eleven lärt sig. Eleverna lär sig mer och blir mer engagerade när de får arbeta med digitala verktyg 

något de är vana vid och gör hemma på fritiden. Hen menar precis som respondenten (R4) att en-

klare noga genomtänkta tävlingsmoment sporrar eleverna till lärande. Likt flera andra respondenter 

ser (R6) också stora möjligheter till variation i undervisningen  

Om jag tränar begrepp på ett sätt den ena dagen så kan jag träna det på ett annat sätt 

nästa och jag kan variera undervisningen så att det gynnar och passar alla på något 

sätt.   

Två respondenter (R7) och (R8) svarar att tack vare förbättringsarbetet så lär sig eleverna mer ef-

tersom de blir mer motiverade när de får se sitt resultat på ett tydligare sett. När läraren jobbar när-

mare eleverna i ständig process lär hen känna eleverna bättre och förstår hur de lär sig. Responden-

ten (R7) menar att digitaliseringens ökade möjligheter till variation har skapat möjligheter till hjälp 

och stöd för alla elever. Detta har också förändrat hens och vad hen tror kollegornas syn på stöd-

strukturer och hjälpmedel som tidigare kunde anses som fusk. 

8.1.4 Empati 

Respondenten (R3) menar att stämningen på lektionerna blir bättre när eleverna tycker att undervis-

ningen är rolig och att hen tack vare förbättringsarbetet har hen kunnat få in mer inslag där fokus 

ligger på lärande men det också går att få in en rolig twist till exempel när eleverna ska redovisa hur 

de löser problem genom att spela in en film i IMovie. Eleverna har också fått dramatisera en text de 

skrivit genom att programmera en berättelse i Scratch. En annan respondent (R4) ser möjligheter att 

numera möta elever som inte har ett så stort självförtroende på ett bättre sätt genom att använda 
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digitala kompensatoriska hjälpmedel. Förbättringsarbetet har skapat möjligheter att möta eleverna 

på en arena där de känner sig hemma och trygga menar en respondent (R6). 

Man måste prata med bönder på bönders vis sedan måste man prata med dem (ele-

verna) på det här viset för det är det de förstår och vill jobba 

Hen menar vidare att vissa elever framförallt pojkar tidigare kände ett väldigt motstånd mot att 

skriva med penna och papper eftersom de hade svårt med finmotoriken. Detta är helt borta nu när 

all kraft kan läggas på skrivprocessen menar hen. Därmed har en grupp elever som tidigare hade 

jättesvårt och blev ledsna numer samma möjligheter som sina klasskompisar att lyckas. Hen beskri-

ver också att när hen planerar lektionerna tänker på hur eleverna lär sig och vilka verktyg som passar 

dem bäst för det som de ska lära sig. En annan respondent (R8) beskriver att hen tack vare förbätt-

ringsarbetet varierar undervisningen mer och därmed medvetet gör så att fler tycker att de hittar 

något sätt som är roligt att lära sig på. Hen menar också att möjligheten att återkoppla och utvärdera 

med hjälp av digitala verktyg skapar bättre relationer med eleverna. 

8.1.5 Moraliskt engagemang/lidelse 

Respondenten (R1) menar att undervisningen har blivit mer engagerande och rolig tack vare förbätt-

ringsarbetet. Orsaken är ett intresse som funnits tidigare men som nu kommit lite mer i fokus anser 

hen. En annan respondent (R3) menar att engagemanget för att arbeta med digital kompetens har 

ökat eftersom förbättringsarbetet utvecklat kunskaper och inblick i olika appar och program. Ju mer 

hen kan desto roligare blir det menar hen. Den positiva responsen från eleverna har också bidragit till 

att engagemanget ökat. 

8.1.6 Sammanfattning av humankapital 

Sammanfattningsvis upplever lärarna att de utvecklats på olika sätt och i olika grad i att arbeta med 

digitala verktyg. Respondenternas svar är spretiga och pekar i olika riktningar. Alla respondenter har 

inte utvecklats inom samma områden. Det är också så att det i alla underkategorier inte finns svar 

från alla respondenter. Det är därför svårt att se en entydig bild av respondenternas upplevelser av 

hur humankapitalet utvecklats. Områden där flera respondenter uppgivit att de upplever en utveckl-

ing finns inom användandet av teknisk utrustning och olika typer av program. Det handlar också om 

informationssökning. Lärarna upplever att de har utvecklat nya sätt att ge återkoppling till eleverna 

som inte var möjliga tidigare. De digitala verktygens kompensatoriska möjligheter samt möjligheten 

att arbeta med text, bild, ljud samtidigt har också utvecklats.  Anledningar till att man inte utvecklats 

som framkommit är att man redan kunde programmen innan eller att innehållet på utbildningsträf-

farna varit allt för generellt inriktat.  

8.2 Socialt kapital 
I avsnitten som följer redovisas resultatet inom de underkategorier som tillhör det sociala kapitalet.  

8.2.1 Relationer 

En respondent (R1) säger att det tack vare förbättringsarbetet har uppstått diskussioner om digital 

kompetens i arbetslaget men att relationerna mellan kollegorna inte påverkats.  En annan respon-

dent (R7) säger mötena med kollegor utanför arbetslaget har ökat. Eftersom hen har varit med i 

kompetensutvecklingsgruppen har hen varit tvungen att reflektera kring hur utbildningstillfällena ska 

anpassas så att de blir givande oavsett vilken ålder med elever man arbetar med. En annan respon-

dent (R4) upplever att förbättringsarbetet har utvecklat relationerna mycket eftersom man inte träf-
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far de andra kollegorna från andra arbetslag så ofta. Tack vare förbättringsarbetet har man gjort det 

och fått insikt i hur de andra arbetar. 

8.2.2 Tillförlitlighet och förtroende 

Ungefär hälften av kollegorna tycker att arbetet kring digitaliseringen är roligt upplever en respon-

dent (R1).  

De kollegorna har jag väldigt stor nytta av och stort utbyte av. 

En annan respondent (R4) beskriver att hen fått upp ögonen för sina kollegors kunnande  

Vilka fantastiska människor som jobbar här, som jag, som gör så roliga och intressanta 

redovisningar. 

Hen uttalar också vikten av att alla årskurser även förskoleklassen är med i förbättringsarbetet och 

bidrar vid redovisningarna. En respondent (R8) säger att kollegorna visar hen stort förtroende och 

vågar fråga hen om det är något de inte förstår. De har ett öppet klimat där det är okej att fråga utan 

att känna sig dum i sitt arbetslag. 

8.2.3 Kvalitet och kvantitet i interaktioner 

Vid redovisningstillfällena till exempel när verktyget Clips skulle redovisas beskriver en respondent 

(R1) att hen lärde sig mycket kring sin egen redovisning och att lyssna på de andras. En del diskuss-

ioner uppstod kring om man bara hade arbetat med verktyget en gång inför redovisningstillfället för 

att ha något att redovisa. Det tycker inte hen är relevant. Att införliva ett arbetssätt kommer att ta 

tid och när det kommer nya saker som man ska arbeta med kan man inte förväntas ha gjort det 

många gånger till redovisningstillfället. Hen säger dock att det kan vara jobbigt när vissa kollegor inte 

upplevs vara delaktiga och struntar i de uppgifter som ska göras. Då kan tiden för träffarna kännas 

bortkastad eftersom alla inte gjort det de ska säger hen. Samma respondent säger att det är givande 

att sitta tillsammans med sina kollegor och pröva och testa olika appar. Då har man möjlighet att 

fråga om det kör ihop sig. Möjligheten att pröva olika appar med eleverna och sedan komma tillbaka 

och redovisa har också varit givande enligt hen. En annan respondent (R2) upplever att de sociala 

interaktionerna mest inneburit att hen samarbetat med sin närmsta kollega. Samarbetet med skolans 

bibliotekarie har utvecklats tack vare arbetet med att ge elever i behov av särskilt stöd tillgång till ett 

Legimus-konto säger en respondent (R5). Detta arbete gick väldigt långsamt i början för elevernas 

lärare såg inte nyttan med detta men nu i samband med förbättringsarbetet har det skett en föränd-

ring. En annan respondent (R4) upplever att: 

Det har breddat tänket för undervisningen att man har försökt att få in kanske i en 

lektion som man inte hade tänkt iPad där har man tillsammans tänka ut hur kan vi 

göra det här på ett annat sätt. 

 vidare säger hen:  

Att vi har tänkt ut olika situationer när vi kan använda iPaden när vi ska göra en upp-

gift så har vi tänkt ja men hur gör vi den här på bästa möjliga sätt till den här lektionen.  

Förutsättningar för detta har skapats genom att man fått uppgifter att lösa inom förbättringsarbetet. 

Detta har varit roligt och spännande. Ibland har det varit utmanande på grund av teknikstrul när vissa 
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appar inte finns på elevernas Ipads eller att deras inloggningar inte fungerar. Hen är också nyfiken på 

vad forskning kring digitaliseringen av skolan visar. Hen beskriver vidare att träffarna är givande och 

att det är nyttigt att träffas över arbetslagsgränserna för det blir det inte så mycket tid till i vardagen.  

Nej men i det stora hela tycker jag att det har varit bra och det är ju ganska fantastiskt 

när man har en skola där när man har en sådan personal som kan undervisa varandra, 

att vi lär oss av varandra det är det är bra, jag tycker vi är respektfulla mot varandra, 

jag vet inte vad jag ska säga jag tycker det är bra sen som sagt var så har det känts 

tungt många gånger också när det har blivit för mycket under vissa perioder men i det 

stora hela så har det ju varit jättebra. 

En annan respondent (R6) uttrycker att kollegiala diskussioner är väldigt bra eftersom man få både 

tips och idéer vad de andra på skolan redan gör. Då kan hen lära sig av detta. Att tillsammans sitta 

och tänka hur man kan använda digitala verktyg är nödvändigt enligt hen. Hen som också varit med i 

kompetensutvecklingsgruppen säger att de kollegiala träffarna och samtalen inte får begränsas till 

utbildningstillfällena. Det är viktigt att repetera i arbetslagen eftersom det tar olika lång tid för olika 

kollegor att lära sig. Dessa samtal upplever hen finns i hens arbetslag. Hen upplever också att kolle-

gorna frågar henne kring det de lärt sig i utbildningen om det är något de behöver få förklarat eller 

repeterat. Hen har också i inledningen av förbättringsarbetet ibland ställt frågan om hur kollegorna 

kan få in digitala verktyg i undervisningen vid olika moment men att det inte behövs längre.  

En annan respondent (R7) upplever att digitala verktyg används för att samarbeta i arbetslaget i 

mycket större utsträckning nu än tidigare. All dokumentation i arbetslaget läggs numera i Office 365 

Teams. Detta trodde inte hen var möjligt för två år sedan. Samtal kring digitaliseringen sker både på 

möten i arbetslaget som i spontana möten i korridoren säger hen. Vi stöttar varandra om det kör 

ihop sig med tekniken i både enkla och mer komplicerade fall. Hen har också varit med i kompetens-

utvecklingsgruppen och upplever att när man tillsammans får pröva på att arbeta med förändringar 

som bygger på vetenskaplig grund och skolverkets material så finns det bra förutsättningar för ut-

veckling även om det tar olika lång tid för olika personer.  

Att man har bra exempel och att man får omsätta det i sin egna verklighet med sina 

elever för att sedan diskutera det är väl det som kanske är jobbigt för en del men det 

kanske det som måste till för att det ska ske en förändring. Sen kanske det inte är så 

att den förändringen kommer här och nu men har man testat på och försökt att ge-

nomföra det vi ett tillfälle så kanske man kommer på att det här kanske jag ska testa 

en gång till förhoppningsvis.  

Vidare fortsätter hen att beskriva att samarbetet med den närmsta kollegan har påverkat hen och att 

de tillsammans planerar sin undervisning och använder samma metoder, strukturer och digitala verk-

tyg även om de undervisar i olika ämnen. Detta samarbete gör enligt hen att eleverna blir trygga och 

känner igen sig i arbetssättet. Hen upplever att hen som utbildare har lärt sig mycket av kollegorna 

vid utbildningstillfällena genom att vara delaktig i deras lärande. Särskilt givande har det varit att lära 

sig av vad lärare som undervisar andra åldrar tänker kring digitala verktyg och digitaliseringen. En 

annan respondent (R8) beskriver att interaktionen mellan kollegor fungerar bra och att man tar hjälp 

av varandra och gör sakerna ihop. Planeringen sker tillsammans och man för samtal kring resultatet 

och hur det kan förbättras. Frågor kring hur olika inställningar funkar i olika program tas upp tillsam-
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mans i arbetslaget så att alla får möjlighet att lära sig. Det finns en vilja av att dela med sig av erfa-

renheter och idéer uppger hen.  

8.2.4 Förväntningar 

Det blir frustrerande med de här som bara tycker att det astråkigt och superjobbigt 

och jag tänker minsann inte göra det för det har jag inte tid med och det vill jag inte 

lära mig.  

Trycket från kollegorna är inte alltid tillräckligt stort för att alla ska vilja förändras anser respondent 

(R1). Däremot påverkar det inte hens inställning till utveckling och lärande. En annan respondent (R2) 

upplever inte att det finns några förväntningar från kollegorna på henne kring att digitalisera under-

visningen. En respondent (R4) beskriver att gemensamma förväntningar på att eleverna alltid har 

med sig Ipad till lektionerna gör att dessa används mer. Förändringar tar tid och i början var det 

mycket negativ attityd och ifrågasättande enligt en respondent (R6). Nu har det minskat och genom 

att hålla i och hålla ut med förväntningar och att följa upp dessa i samtalen i arbetslagen så har en 

förändring skett enligt hen. När man förbättrar tillsammans uppstår ett tryck enligt hen.  

Sådana här förbättringsarbeten är viktiga för det är tillsammans vi blir professionella. 

Man kan inte sitta själv, det är väldigt tidsödande om varje lärare skulle sitta av eget 

intresse och göra vissa saker. Jag tror sådana här förbättringsarbeten är A och O när 

man ska bli bättre på någonting på en skola och att man under lång tid håller på med 

det så att alla kommer med. För alla vill inte förändras och många lärare klagar över 

det här med tiden, de har inte tid och då måste vi både skapa tid och vi måste skapa 

möjligheter så att de blir förändringsbenägna att se nyttan med det själva. Det tycker 

jag vi har gjort med iktn och jag tycker vi har nått det målet här.  

En respondent (R7) beskriver att förändringstrycket sporrar en del lärare medan en del tycker att det 

blir krav, jobbigt och en belastning. De flesta av kollegorna vill förändra sig men det finns de som 

gärna lägger över förändringarna på någon annan och vill att de ska hålla i de digitala momenten i 

klassrummet enligt en respondent (R8). Då är det enligt hen viktigt att man är med och stöttar och 

stödjer men att sedan låta ansvaret gå tillbaka fast hen finns där och stödjer om det uppstår pro-

blem. Hen upplever vidare att kollegorna kan säga att hen är den yngre och då löser hen det så 

snabbt. Men då försöker hen att få att de ska göra själva. Till exempel skulle arbetslaget göra en upp-

gift i teams att och lägga ut och dela med varandra.  Då hade en kollega sagt att hen mailar det till 

hen. Men då sker ingen utveckling utan hen hade sagt till kollegan att dela texten själv i stället. Det 

handlar om att våga ställa krav på kollegorna. Hen beskriver vidare att eftersom stora delar av skolan 

har kommit långt med digitaliseringen så finns det en viss press på alla att arbeta med digitala verk-

tyg och digital kompetens. När lärarna samplanerar blir det enligt hen:  

Inte lätt att inte arbeta med digitala verktyg. 

Redovisningarna av arbetena med eleverna inom förbättringsarbetet visar att det finns flera skickliga 

lärare på skolan enligt en respondent (R6). De är stolta över att visa upp det de gjort med sina elever 

och de sporrar varandra. Trots detta blir inte alla tillräckligt sporrade och det beror enligt hen på att 

det bra är en av tre lärare i en trio runt en klass som är drivande. I de klasser där det är två av tre 

lärare eller en av två lärare så går det inte att komma undan på samma sätt. I en del fall behöver 

rektor gå in med tydligare förväntningar vid medarbetarsamtal anser hen. 
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8.2.5 Förpliktelser 

Att leda kompetensutvecklingen och vara med i kompetensutvecklingsgruppen gör att respondenten 

(R7) känner att hen ska kunna hjälpa sina kollegor om de inte förstår och få dem att komma vidare 

samt ställa krav på dem. En annan respondent (R8) som varit med i kompetensutvecklingsgruppen 

känner att hen har förpliktelser att sprida kunskaper på skolan särskilt eftersom hen har fått åka på 

SETT-mässan. Enligt respondenten åkte hen som representant för skolan därför har hen spritt kun-

skaper från mässan vid hemkomsten.  

8.2.6 Återkoppling 

När man får positiv återkoppling på en uppgift i förbättringsarbetet känner man sig 

sporrad och vill fortsätta att pröva nya saker och utveckla vidare. 

Vidare menar respondenten (R1) att de är bra på att ge varandra små kommentarer och vardaglig 

återkoppling sin trio. Det kan vara små tips och kommentarer som betyder mycket. Återkopplingen 

på uppgifter vi fått inom kompetensutvecklingen betyder inte så mycket för en annan respondent 

(R3). Hen anser att återkoppling i vardagen från kollegorna på uppgifter som görs betyder mer. Tre av 

respondenterna (R6), (R7) och (R8) beskriver återkopplingen från deltagarna i utbildningen som 

mycket viktig. Alla tre nämner de enkäter som kollegorna fyllt i terminsvis som utvärdering av för-

bättringsarbetet. Denna återkoppling menar de har påverkat hur de utformat innehållet i framtiden. 

En av respondenterna (R7) menar att det syns tydligt enkätsvaren att förbättringsarbetet haft resul-

tat. En av respondenterna (R6) menar att det i enkätsvaren går att utläsa hur väl kollegorna förstått 

innehållet och att hen ser att det blir missförstånd och missuppfattningar. 

8.2.7 Stöd 

En respondent (R1) ger exempel på en kollega som hen frågar om hjälp när det gäller digitala verktyg. 

Hen upplever att hen får svar snabbt. En annan respondent (R5) upplever också att det finns stöd och 

hjälp att få av kollegor när det behövs. Det finns också extern hjälp i form av Skoldatateket som 

snabbt hjälper till menar hen. Skoldatateket är inget stöd för respondent (R6) längre eftersom de inte 

kommer med något nytt menar hen. En annan respondent (R2) nämner både en kollega och skolans 

administratör som personer som hen kan få hjälp av om det blir praktiska svårigheter. Hen önskar att 

utbildningen kunde utformas på ett annat sätt för att ge mer praktiskt stöd. Till exempel skulle utbil-

darna kunna hålla i modellektioner i klassrummen som hen planerat tillsammans med dem. En annan 

respondent(R4) tycker att det finns bra stöd inom trion och att hen kan få den hjälp som behövs. 

Skolans rektor och kollegiet tillsammans utgör ett bra stöd på skolan anser en respondent (R8). Utö-

ver detta får hen stöd från olika webbplatser och Facebook-grupper.  

En respondent (R7) uttrycker: 

Min närmsta kollega är ju väldigt kunnig så att där finns det hur mycket stöd som helst 

och så och mycket stora möjligheter att bolla idéer och så där. 

Hen (R7) säger att eleverna ofta löser problem själva eller att de kan hjälpa varandra.  De kan också 

hjälpa hen att lösa problem som hen inte klarar av. Nuförtiden uppstår inte problem och hjälpbehov 

lika ofta anser hen. Respondenten menar att det också finns andra pedagoger i arbetslaget som hen 

kan fråga om det uppstår problem. Det finns också tillgång till extern support om det behövs anser 

hen. En respondent (R8) upplever att hen får mycket stöd inom kompetensutvecklingsgruppen och 

att man inom gruppen bollar idéer och hjälper varandra med olika utmaningar. 
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8.2.8 Förebilder 

En respondent (R1) nämner tre olika kollegor som hen haft en längre tid som förebilder på skolan 

dels en i den egna trion men sedan två i andra arbetslag. Hen säger att det är deras arbete inom digi-

tal kompetens och hur de tillexempel arbetar med att dela dokument och arbeta med återkoppling 

gentemot eleverna som gör dem till förebilder. Hen har också genom utbildningen fått två nya före-

bilder utifrån vad hen har sett kring deras arbete med digitala verktyg. En respondent (R2) nämner en 

kollega som förebild och att hen upplever att hen får mycket stöd av denna kollega. En respondent 

(R5) nämner en pensionerad kollega som förebild när det gäller att stödja elever i behov av särskilt 

stöd med hjälp av digitala verktyg. En annan respondent (R4) nämner en kollega i sin trio som hen får 

hjälp av när hen själv glömt och behöver repetition. Hens kollega är mycket kunnig och har en för-

måga att hinna hjälpa till utan att ”sucka och pusta” även om kollegan har mycket att göra själv.  

Två kollegor på skolan är särskilt förebild för en respondent (R6) 

Ja jag tycker ju att A och B är duktiga på det här och du själv är ju också insatt i det. 

Men de träffar jag ju ganska mycket och det jag känner med dem är att de har äldre 

elever och då kan man jobba lite mer som dom. Jag känner att det sporrar mig lite så 

därför är jag glad när jag får veta nyheter och så där som jag själv kanske har läst mig 

till på nätet men som inte passar att gå ut och testa i min elevgrupp. Då är det roligt 

att få höra när de har testat olika saker eller lärt sig något nytt kring hur de kan jobba 

med olika grejer. 

Hen har också flera externa förebilder i olika grupper på sociala medier. En annan respondent (R7) 

nämner särskilt de externa förebilderna som till exempel Patricia Diaz.  

Jag fick en bok av min rektor som handlade om formativ bedömning med digitala verk-

tyg … det var väl den första boken hon skrev sen har hon ju mycket hon lägger ut på 

nätet, hon föreläser mycket och så delar hon ju hela tiden utav det hon gör. Nu har 

hon ju lite äldre elever men det går ju att omsätta mycket till sin egen verksamhet. 

Personerna i kompetensutvecklingsgruppen var förebilder innan förbättringsarbetet. Nu har respon-

denten (R8) lärt sig mycket och förebilderna finns utanför skolan på sociala medier i stället.  

’Mitt roliga klassrum’ finns det en som heter. Hon lägger ut väldigt mycket liksom med 

digitaliseringen och hur hon undervisar och man får ju verkligen inspiration det får 

man, hon gör det så himla lustfyllt när hon undervisar och det är verkligen något som 

man tar till sig. 

8.2.9 Sammanfattning av socialt kapital 

Respondenternas svar visar på en spridning inom vad de upplever har utvecklats inom kategorin so-

cialt kapital. Några respondenter upplever en utveckling inom ett område medan andra inte gör det. 

Det finns inte svar från alla respondenter inom alla kategorier. Det är därför svårt att se en entydig 

bild av respondenternas upplevelser av hur det sociala kapitalet utvecklats.  

Vissa mönster i svaren går emellertid att urskilja. Flera respondenter upplever att interaktionen mel-

lan kollegorna på skolan förbättrats och ökat till följd av förbättringsarbetet. Det finns en positiv upp-

levelse hos flera respondenter av att lära tillsammans med sina kollegor. Det som flera respondenter 

upplever som frustrerande är kollegor som inte genomfört det uppgifter som förväntas till träffarna. 
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Återkopplingen från kollegor är något som flera respondenter lyfter fram som viktigt. Förbättringsar-

betet har gjort att respondenterna fått nya förebilder eller förstärkt de som fanns tidigare. Arbetet 

har också skapat en tilltro till att respondenterna kan få stöd och hjälp när de behöver det. 

8.3 Beslutskapital 
I avsnitten som följer redovisas resultatet inom de underkategorier som tillhör beslutskapitalet.  

8.3.1 Fatta beslut efter eget huvud 

Ibland när respondenten (R8) planerar en lektion utifrån ett verktyg som använts i förbättringsar-

betet ibland kommer hen på idéer om hur verktyget skulle kunna användas inom ett annat ämne på 

ett annat sätt. Hen menar att förbättringsarbetet har också har påmint hen om olika appar och an-

vändningsområden som glömts bort. De appar som utbildningen tagit upp prövar respondenten (R2) 

gärna men hen är kritiskt lagd och reflekterar om de verkligen ger något till eleverna. En respondent 

(R3) beskriver att förbättringsarbetet gjort hen tryggare i att använda digitala verktyg. Detta har i sin 

tur lett till att hen har utvecklat användandet av programmen till fler områden än var utbildningen 

tagit upp. Till exempel har hen använt appen Scratch för att programmera en berättelse som elever-

na skrivit i ämnet svenska. Hen känner sig också säkrare om det blir nödvändigt att under lektionens 

gång ändra något i planeringen eller lägga till något moment. Säkerheten i att välja rätt verktyg till 

rätt elev utifrån elevens behov har utvecklats upplever respondenten (R8). Hen menar att det finns 

väldigt många verktyg att hen måste kunna sålla. En annan respondent (R8) menar att det kollegiala 

stödet gör att hen vågar ta beslut om att pröva nya saker i sin undervisning. En respondent (R6) be-

skriver hur Beroendet av läromedel minskat tack vare digitaliseringen och förbättringsarbetet beskri-

ver respondent (R8).  

När jag undervisar nu så tänker jag att jag behöver nästan inga läromedel länge och då 

menar jag inte att man inte ska ha läromedel men de jag menar är i fysisk form. Man 

kan ha digitala läromedel och man kan ha licenser där men jag känner inte ens det här 

licensbehovet finns utan jag känner att jag klarar mig utan. Men sedan hur nya lärare 

känner när det gäller det, det vet jag inte för man kanske måste ha en hel del erfaren-

het för att säga sådana saker.  

Hen menar också att hen tycker att det roligt att pröva nya saker och försöka se vilka användnings-

områden som finns för dessa  

Så där så tänker jag alltid, hur kan jag utnyttja den digitala tekniken för det här om jag 

ska lära eleverna någonting. 

8.3.2 Strukturerad och ostrukturerad erfarenhet 

Förbättringsarbetet har lett till att en respondent (R1) har blivit mer benägen att testa än innan. Till 

exempel beskriver hen att hen planerar att dela ett dokument med alla elever och få tillbaka det när 

de fyllt i. Detta är inge hen gjort tidigare men ska pröva inom kort. En annan respondent (R2) är lite 

mer försiktig och vill gärna pröva själv först det hen lärt sig på utbildningen. De övningsmoment som 

funnits i förbättringsarbetet har lett till en ökad erfarenhet vilket har lett till ökat självförtroende 

enligt respondenten (R3). Hen saknar dock mer fördjupad kunskap i lärandet med digitala verktyg 

och hur det förankras i vetenskapen. Uppgiften i Forms inom förbättringsarbetet har lett till att en 

respondent (4) har börjat använda det i matteundervisningen för att skapa självrättande prov. Även 

användningen av appen Kahoot har utvecklats på detta sätt. Respondenten (R6) som varit med i 
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kompetensutvecklingsgruppen menar att gruppen använt erfarenheterna från utvärderingarna och 

lärtillfällena för att utveckla förbättringsarbetet. Utifrån vad lärarna har förstått och vad man vill att 

de ska förstå har gruppen format utbildningstillfällena. Respondenten (R7) säger att hen fått pröva 

de verktyg som Skoldatateket tipsat om i sin egen undervisning innan de har kunnat föra ut dem vid 

lärtillfällena. Hen upplever också att ju mer tekniken används i klassrummet desto färre problem 

verkar uppstå. Det som tidigare var problem löser eleverna och lärarna själva numera. Även respon-

denten (R8) upplever samma sak. 

Man vet hur appar eller webbsidorna fungerar. Man vet hur det blir för barnen om 

man är påläst om hemsidan eller appen som de är och jobbar på. Om de kommer till 

något klurigt vet att man hur man löser problemen för dem eller så. I början var det ju 

mycket att man sprang in till varandra och frågade hur löser jag det här nu? Men nu 

känner man att man kan lösa sådana där saker. Man är mycket mer självständig när 

man har jobbat länge med det. 

Hen menar vidare att de erfarenheter hen fått genom att leda vuxnas lärande kan hen ta med sig in i 

sin egen undervisning. Vuxna ställer samma frågor och stöter på samma problem som hens elever 

vilket gör att hen får med sig viktiga erfarenheter från utbildningstillfällena till sina egna lektioner. 

Arbetet med webbplatsen Digitala lektioner tycker hen har gett bra erfarenheter inom programme-

ring och källkritik. Det är bra när det finns färdigt material att utgå ifrån när man kommer in på nya 

områden menar hen. 

8.3.3 Praktik och reflektion 

Vid utbildningstillfällena kommer en respondent (R1) ofta på andra användningsområden för olika 

appar och program. Hen kopplar det hen hör till egna erfarenheter och utmaningar i klassrummet.  

Under tiden man sitter där så tänker man att ja just det, men om jag använder det till 

den eleven, det kan ploppa upp så där specifika elever. Att man får något litet uppslag 

om att ja men det kan jag ju prova med den eleven, det kanske skulle funka för dem. 

Det här tycker han är svårt om jag provar att göra det den här vägen.  

En annan respondent (R3) tycker att det varit bra med avsatt tid för att sitta och testa apparna. Det 

har enligt hen gjort att hen kunnat reflektera kring hur de kan användas i hens undervisning. Hen 

saknar dock att utbildningen inte går på djupet inom olika områden och kopplar det till forskning. 

Hen hade velat ha mer tid att lära sig om Office 365. En del av apparna som tagits upp på utbildning-

en känns mer som lek än utbildning anser hen.  

Office känns mer seriöst på något sätt. Du kan använda det på så många olika sätt och 

då måste alla lära sig det från grunden. 

En respondent (R5) anser att hen måste vara insatt och testat själv innan hen genomför något med 

eleverna. Detta för att undvika frustration. Hen hade önskat mer tid att gå på djupet i varje app för 

att undvika denna frustration. Hen anser att det blir för lite tid att träna. Därför har hen fastnat i de 

appar hen redan behärskar. En annan respondent (R4) tycker att det är svårt att hitta egna använd-

ningsområden och gör mest som hen lärt sig vid utbildningstillfällena. Hen upplever också en del 

problem kring elevers lösenord och inloggningar eller att appar saknas på vissa Ipads som frustre-

rande och begränsande.  
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Då är det uppförsbacke igen och då blir man lite trött och tänker att va fasen vad tung-

rott det här är.   

Långsiktigheten i förbättringsarbetet menar en respondent (R6) har varit viktig för att alla ska komma 

med på banan. För att alla ska lära sig ett nytt läromedel eller ett nytt sätt att lära ut räcker det inte 

med några få utbildningstillfällen enligt hen. Det krävs uppföljning och att man som lärare får gå ut 

och pröva i verkligheten med sina elever. Därefter behövs utvärdering och nya planeringar och pröva 

igen. Det har enligt hen varit framgångsrikt att följa strukturen från skolverkets utbildningsmoduler 

med teori, samtal praktik och reflektion. Även respondenterna (R7) och (R8) instämmer i detta. Re-

spondenten (R6) har vidare uppmärksammat att barnen lär sig digitala verktyg snabbare än de vuxna 

på skolan  

Det är faktiskt lättare att få barn att både ta till sig och använda det (digitala verktyg). 

Men det är väl för vi vuxna är inkörda på gamla arbetssätt och tycker det är smidigare 

att göra som man alltid har gjort. Så det har ju varit en tröskel så. Men det jag lärt mig 

själv är väl det att för äldre är repetitioner viktigare. Till exempel om du har lärt dig en 

ny grej med ett eget digitalt verktyg så krävs det täta repetitioner och snabbare inpå. 

Jag ser ju att barnen lär sig snabbare än en vuxen det gör jag och att man måste pusha 

på de vuxna mycket mer. Efter några dagar måste man kanske fråga dem har du kom-

mit igång med det än? Är något jag kan hjälpa dig med? 

Utbildningsmaterialet från Skoldatateket som kompetensutvecklingsgruppen fick var på för låg nivå 

enligt en respondent (R7). Det fick anpassas och utvecklas för att fungera på skolan. Hen menar vi-

dare att det inte är mängden verktyg man arbetar med som är det viktigare utan innehållet och syftet 

med undervisningen måste ligga i fokus. Hen menar det kan räcka med 5 olika verktyg som man ar-

betar med och som eleverna känner igen och som man utvecklar allt eftersom nya behov uppstår. 

Vid utbildningstillfällena har hen utvecklats genom samtal och reflektioner med sina kollegor.  

När man har diskuterat med andra och sett att de har hittat andra ingångar också som 

har kanske hjälpt mig och tänka om i olika situationer som det här med Forms till ex-

empel. Kanske man har jobbat med läsförståelse eller andra delar som jag kanske inte 

har använt. Jag har använt det mer till utvärdering. Då har man fått nya idéer, till ex-

empel det var bra att vi lägger frågor kopplat till en film. Så får de se frågorna innan 

filmen och efter filmen så får de sitta tillsammans två och två och diskutera och så ser 

jag resultatet så kan vi följa upp den nästa gång vi har lektion.  

Respondenten (R8) känner att det hela tiden finns nya utvecklingsmöjligheter och att hen tycker att 

det roliga aldrig tar slut. Hen funderar ofta på vad är nästa steg hur kan man testa det här på ett nytt 

sätt? Digitaliseringen skapa många nya vägar att undervisa på enligt hen. 

8.3.4 Utnyttja insikter och erfarenheter 

Ibland uppstår problem när man använder digital teknik menar en respondent (R1). När användandet 

ökar blir först problemen fler men sedan lär man sig att lösa problemen och då blir de färre än vad de 

var från början. Problemhantering är inget som tagits upp inom förbättringsarbetet men förbätt-

ringsarbetet har lett till ett ökat användande av de digitala verktygen. Hen menar också att hen nu-

mer vågar pröva mer och ta lite större risker utan att ha planerat allt in i minsta detalj. Eleverna är så 



32 
 

vana vid att använda verktyg och att det ibland uppstår problem att det inte påverkar dem så myck-

et.  

De eleverna vi har också är så pass vana vid att ha iPaden som verktyg. De är så vana 

vid att arbeta på den. Det underlättar ju också när man vill prova nya grejer med digi-

tala verktyg att de att det finns en användarvana hos eleverna. De tycker inte att det 

är något konstigt de tycker nästan att det är konstigt när man inte använder iPaden på 

en lektion. 

 Vidare fortsätter hen: 

Om eleverna märker att jag är lika trygg i att använda iPaden och digitala verktyg som 

de är så tror jag det är en fördel.  

Detta menar hen motiverar till ytterligare lärande inom området. Hen säger också att de erfarenhet-

er som utvecklas genom uppgifterna i förbättringsarbetet är mer värdefulla än om hen bara hade 

gått på en föreläsning. De erfarenheter som förbättringsarbetet gett har enligt en respondent (R2) 

gjort att hen inte längre är rädd för att använda digitala verktyg. En annan respondent (R3) menar att 

förbättringsarbetet skapat en bank med goda idéer som hen kan använda i framtiden. En annan re-

spondent (R5) menar att förbättringsarbetet gett hen erfarenheter i hur hen ska dokumentera ele-

vernas arbete så att hen kan analysera deras språkutveckling över tid. Eleverna blir mer motiverade 

att redovisa sina arbeten när det finns flera olika sätt att göra det på upplever en respondent (R4). 

Ibland menar hen att hen faller tillbaka i gamla analoga arbetssätt men att hen kommer på sig själv 

och då ökar användandet av digitala verktyg igen. En respondent (R6) uttrycker: 

 När man får konkret strukturerad undervisning i hur man kan jobba och exempel på 

vad man kan göra då blir det lättare att gå ut och göra själv. Det krävs digital kompe-

tens för att kunna använda det i sin undervisning. Det är inte bara det här att man ska 

lära sig hur det digitala funkar och få in det i din planering. Sen ska du stå där i klass-

rummet och göra det. Det är ju många moment om man säger både själva verktyget 

och att samtidigt kunna få in det i din undervisning på ett bra sätt. 

Vidare menar hen att förbättringsarbetet lett till att hen ser mycket större möjligheter att i undervis-

ningen hitta kärnan i det hen vill ha ut. Detta kan till exempel ske vid närläsning av texter där de digi-

tala verktygen underlättar stort. Detsamma gäller vid arbetet med läsförståelse enligt hen där digi-

tala verktyg underlättar för hen att direkt se vad eleverna behöver jobba mer med. Det är viktigt att 

styra arbetet med mallar och ramar när man arbetar med digitala verktyg anser en respondent (R7). 

Annars är det lätt att elevernas fokus hamnar på saker som inte hör till målet med lektionen till ex-

empel att formge sin figur till filmen. Detta har hen jobbat med i sin undervisning men fick också 

detta bekräftat på SETT-mäsan under en föreläsning där. En annan respondent (R8) tycker att det är 

väldigt smidigt att få in digitaliseringen i den ordinarie undervisningen. Det blir mer lustfyllt för bar-

nen och då är det lättare att motivera dem ser hen. Vidare fortsätter hen: 

Ja men man hittar liksom olika sätt och vägar att gå. Att man har olika sätt. När vi job-

bar kring berättande texter att man får in det på olika sätt. Det är inte bara att sitta 

och skriva en text att man kan göra det lustfyllt också via Creaza att man kan få upp 

bilder och att man kan tala in vad man skriver.  
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Hen menar också att deltagande i kompetensutvecklingsgruppen och att leda kollegornas lärande har 

lett till att hen: 

 måste ha hunnit och testa uppgifterna med mina elever så jag känner att man liksom 

är förberedd på hur det fungerar. Man kan tipsa dem (kollegorna) så här gjorde jag 

och det här då kan man utveckla det på det sättet för det här blev inte så bra. Man kan 

lotsa dem lite på vägen dit och det är superkul att testa nya sätt ja det tycker jag.   

8.3.5 Övning 

Övningsmomenten leder till en ökad självsäkerhet i användandet beskriver en respondent (R3). Det 

är bra att få arbeta mer hands on under workshops tycker en annan respondent (R5). Hen menar att 

det då blir tid till fördjupning och att hen kan ställa frågor för att komma vidare. En respondent (R8) 

som varit med i kompetensutvecklingsgruppen ser en variation i kollegornas engagemang under öv-

ningstillfällena.  

Många tänker att ja men det här är roligt det här ska jag sätta igång med på en gång. 

De kanske till och med har förberett sig lite innan och kollat igenom och testat lite på 

egen hand. En del tänker redan nej det här är ingenting för mig och alltså det vill jag 

inte testa eller tänker det här jag inte gå vidare med det här gillar inte jag. Det är olika 

och ibland så tänker man: Hur hade jag gjort om eleverna betett sig så här eller hur 

hade de gjort om eleverna hade betett sig så här i olika situationer? Man får vända och 

vrida lite grann på sig själv och sen ibland får man bara, ja ja det är som det är. Det går 

liksom inte så mycket att göra så mycket åt det just nu. Sedan är det ju många gånger 

de kommer och säger, det här var riktigt kul och det här måste jag testa igen. Jag har 

en kollega som jobbar med de yngre eleverna som ofta kommer och säger nu gjorde vi 

det här förra veckan det var jätteroligt. Det är verkligen så kul och tycker jag. 

Båda respondenterna (R7) och (R8) ser att när de undervisar vuxna möts de oftare av frågor om det 

finns belägg för det de påstår och då är det skönt att luta sig mot skolverket eller läroplanen. Re-

spondenten (R7) säger att hen fått dubbla övningsmoment eftersom hen både planerat förbättrings-

arbetet och genomfört det.  

Det är ju lite speciellt i och med att jag har varit en utav dom som har tagit fram vad vi 

ska jobba med så för min del så har processen startat ett halvår eller ett år tidigare. 

Det har ju varit på ett annat sätt som man har fått försöka hitta material och ingångar 

för att ta till sig olika saker och testa det i klassrummet innan man har gjort det med 

kollegorna. Det handlar både om att läsa litteratur och hitta typ moduler på Skolver-

kets sida. Sedan har det ju både handlat om att om själva ikt men också om föränd-

ringsprocesser och sådana bitar. Hur man liksom får tag i kollegorna i det. Så det blir 

dubbelt.  

Hen fortsätter med att beskriva hur kompetensutvecklingsgruppen tänkt när de utformat övnings-

momenten: 

När vi satte igång och planerade det här just att man befinner sig på olika platser och 

man har olika inställningar. Man är på olika sätt och så här. Hur kan man liksom an-

vända olika verktyg i utbildningen för att få med alltså att göra saker med de vuxna 
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som de kan använda i sitt klassrum sen. Så att det liksom blir ett lärtillfälle med de 

vuxna som de kan föra vidare sen.  

Respondenten (R8) menar att det är viktigt att övningsmomenten inte blir för stora. Det är viktigt att 

lärarna vågar testa. De ska inte behöva slopa sina andra planeringar. Om man vågar testa menar hen 

så kommer man kunna gå tillbaka och pröva mer senare. Men om man inte är med och testar blir 

uppgiften för svår och det är svårt att hitta tid att hämta igen senare. Vidare menar hen att leda 

vuxna har utvecklat hens självsäkerhet och självkänsla. I början var det jobbigt att stå inför sina kolle-

gor och föreläsa men det har försvunnit nu. 

8.3.6 Sammanfattning av beslutskapital 

Inom flera av underkategorierna finns det inte svar från alla respondenter. Det är också blandade 

svar kring upplevelsen om utveckling skett eller inte. Någon respondent upplever att hen saknar ett 

djup vid utbildningstillfällena och att de bara gått på ytan medan andra upplever att de utvecklats 

mer. Det är därför svår att se en tydlig generell bild av respondenterna upplevelser av vad som ut-

vecklats och i vilken omfattning. Respondenterna upplever att de tack vare förbättringsarbetet blivit 

tryggare i sin användning av digitala verktyg. De har också fått möjlighet att reflektera över sin prak-

tik. Respondenterna upplever att de fått möjlighet till utveckling tack vare praktiknära utveckling 

tillsammans med kollegor. Flera respondenter upplever att det är färre problem med tekniken nu än 

innan förbättringsarbetet. 

9 Diskussion 
Detta kapitel innehåller tre delar. I den första diskuteras studiens empiriska resultat i förhållande till 

syftet och tidigare forskning. Den andra delen innehåller diskussion kring studiens metodval. Slutlig-

en i den tredje delen i kapitlet redovisas slutsatser och rekommendationer.  

9.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att som en del av utvärderingen av ett förbättringsarbete att undersöka 

hur lärarna på skolan upplever att deras humankapital, sociala kapital och beslutskapital har utveck-

lats på skolan till följd av förbättringsarbetet. I metoddelen ställdes sedan en hypotes: Genom att 

genomföra ett förbättringsarbete inom digital kompetens upplever lärarna att det professionella 

kapitalet inom detta området har utvecklats på skolan.  

Begreppet utvecklats tolkas i den här undersökningen som att lärarna kan ge exempel på positiva 

förändringar som de kan härleda till förbättringsarbetet som genomförts. 

9.1.1 Diskussion av humankapitalets utveckling 

Resultatet visar att nya kunskaper kring hur olika program kan användas i undervisningen utvecklats 

hos flera respondenter. Det finns en upplevelse av en ökad skicklighet som lärare och att kunskapen 

om hur elever ska utveckla digital kompetens utvecklats. Arbetet med digitala verktyg har blivit en 

naturlig del i undervisningen tack var förbättringsarbetet. Det har utvecklats en trygghet i användan-

det av tekniken tack vare förbättringsarbetet och detta kan enligt Howard (2013) förklara varför mot-

stånd till digitaliseringen inte märks i resultatet. Möjligheterna till att hjälpa elever i behov av stöd 

samt att individanpassa undervisningen som något flera respondenter lärt sig tack vare utvecklings-

arbetet. Flera respondenter beskriver att de blivit bättre på att variera undervisningen tack vare för-

bättringsarbetet. Elevers möjlighet att få sina egna texter upplästa samt att lyssna på böcker både 
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läromedel och skönlitteratur på olika språk har förbättrat undervisningen anser en respondent. Tek-

nikstrulet har minskat i takt med ökade kunskapsnivåer hos lärarna. Förbättringsarbetet har utvecklat 

flera respondenters förmåga att lära ut programmering. Förmågan att lära ut källkritiskt tänkande till 

eleverna har utvecklats tack vare förbättringsarbetet. Informationssökning är något som en respon-

dent blivit säkrare på. Elevernas motivation har ökat tack vare förbättringsarbetet eftersom de får 

tydligare och bättre återkoppling med hjälp av digitala verktyg. Digitaliseringen uppfattas generellt 

som någonting positivt bland respondenterna och detta är enligt Karlsudd (2015) en förutsättning för 

att de ska förändra sin undervisning. 

Nya metoder och utvecklandet av dessa tyder på att professionell utveckling ägt rum enligt Tong & 

Razniak (2017).  I den här studien har till exempel elevernas skrivande utvecklats till följd av digitala 

verktyg och förbättringsarbetet enligt några respondenter. Dels skriver eleverna mer och längre tex-

ter tack vare metoden ASL men eleverna har också blivit bättre på att utveckla sina texter genom 

själv- och kamratbedömning. Tack vare förbättringsarbetet har syftet med användandet av digitala 

verktyg i undervisningen blivit tydligare menar en respondent. Möjligheten att hjälpa alla elever och 

att möta dem där de befinner sig har ökat tack vare förbättringsarbetet enligt flera respondenter. 

Elevernas självförtroende ökar när de kan skriva längre och läsliga texter.  

Engagemanget för att arbeta med digital kompetens har ökat eftersom förbättringsarbetet utvecklat 

kunskaper och inblick i olika appar och program. Den positiva responsen från eleverna har också bi-

dragit till att engagemanget ökat. Tong & Razniak (2017) beskriver att professionell utveckling känne-

tecknas av att den är engagerande och relevant. Den ska också fokusera på elevernas lärande vilket 

resultatet visar att den gjort. 

När det gäller humankapital i relation till undervisning handlar det enligt Hargreaves &Fullan (2012) 

om att kunna sitt ämne och veta hur man ska lära ut det, känna barn och inse på vilket sätt de lär sig, 

visa empati, att använda vetenskapligt framgångsrika metoder samt att känna en lidelse och ett mo-

raliskt engagemang. Resultatdelen visar på att det finns olika uppfattning hos respondenterna om i 

vilken grad detta har utvecklats. Olika respondenter uttrycker olika områden som utvecklats eller 

som de anser inte utvecklats. Det finns ingen samstämmig bild där alla respondenter svarar att ett 

visst område utvecklats. 

Kritik som framkommer i resultatet när det gäller humankapitalet är bland annat att förbättringsar-

betet varit för generellt och inte individanpassat. De har också framkommit att de appar och program 

som tagits upp vid utbildningstillfällena var sådana som någon redan arbetar med. 

9.1.2 Diskussion av det sociala kapitalets utveckling 

Healy (2013) visar att strukturerade möjligheter för interaktion mellan lärarna skapas till exempel 

genom schemalagda möten efter att eleverna gått hem, gemensam planering, gemensam kompe-

tensutveckling, arbetsgrupper och projektgrupper. Resultatet i denna studie visar på att de sociala 

relationerna har utvecklats och blivit fler enligt några respondenters upplevelse. Respondenterna 

menar att de lärt känna lärare i andra arbetslag bättre tack vare förbättringsarbetet. Utbildningstill-

fällena har skapat möjlighet till detta. Detta beskrivs också i Osmond-Johnssons (2017) studie där 

lärarna upplevde att det sociala kapitalet hade utvecklats genom att de fått ett större nätverk av 

kollegor att samarbeta med och rådfråga. Lärarna upplevde att de stärkts i kollektivet genom att de 

kunde få uppmuntran och stöd. De kände att det var de tillsammans som utvecklade undervisningen. 
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Walker-Edwards (2017) visar i en studie att det bästa sättet att utveckla professionellt kapital är att 

utveckla skolans kultur från att undervisa själv till att göra det tillsammans. Att arbeta själv är ett 

hinder för att bygga kollegiala relationer och få återkoppling på pedagogiska beslut. Studien visade 

att lärarna satte stort värde på att utveckla det sociala kapitalet genom att utveckla kollegiala relat-

ioner. ”Det är tillsammans vi blir professionella” uttrycker en respondent i förbättringsarbetet sig. 

Resultatet visar också på att några respondenter genom förbättringsarbetet fått ett ökat förtroende 

för varandras kompetens. 

Jones & Harris (2014) beskriver att lärare behöver samarbeta med andra lärare kring verkliga under-

visningssituationer, problem och utmaningar som är av betydelse för dem istället för påhittade ex-

empel samt välja den strategi som fungerar bäst i den egna verksamheten och sedan verkligen bygga 

in den i hela verksamheten. Förbättringsarbetet har skapat möjligheter att se goda exempel, omsätta 

dessa i den egna verksamheten och sedan diskutera detta med kollegor enligt några respondenter. 

Redovisningstillfällena har varit lärorika och de kollegiala samtal som det skapats möjligheter till 

inom förbättringsarbetet har varit utvecklande. Resultatet visar också på att det varit givande att se 

hur lärare som undervisar andra åldrar än man själv gör enligt en respondent. Samarbetet i plane-

ringen av undervisningen har utvecklats enligt några respondenter. 

Det framkommer i resultatet att det finns ett missnöje med vissa kollegors inställning och engage-

mang till förbättringsarbetet. Några respondenter beskriver kollegor som inte säger sig ha tid eller 

lust till att arbeta med uppgifterna mellan lärtillfällena. Fullan m.fl. (2015) beskriver att lärare som 

har gemensamma åtaganden, där det finns ett kollektivt moraliskt tryck agerar mer ansvarsfullt och 

presterar bättre resultat. Resultatet i den här studien visar på att det finns förväntningar på att man 

ska digitalisera och utveckla elevernas digitala kompetens. Dessa förväntningar sporrar en del lärare 

medan andra tycker att det blir krav och en belastning. En respondent anser att det krävs att minst 

hälften av lärarna i en grupp är positiva och driver på annars blir inte det sociala trycket tillräckligt 

stort. I hens arbetslag är de flesta väldigt positiva till digitaliseringen och då blir det enligt hen svårt 

att stå utanför förändringen. Li & Choi (2013) visar på att om man lyckas utveckla det sociala kapi-

talet i den aspekten utvecklar inte bara lärarnas kunskaper och färdigheter utan formar också lärar-

nas beteende och skapar förändring i klassrummet. Det sociala kapitalet blir en stödstruktur som ger 

en hävstångseffekt på lärarnas mottaglighet för förändring. Li & Choi (2013) visade att det sociala 

kapitalet hade större effekt på det pedagogiska användandet av ny teknik än vad kompetensutveckl-

ingstillfällena i sig hade. 

Denna studies resultat visar att de flesta respondenter upplever att de får återkoppling på sitt arbete 

med digital kompetens. Det kan vara återkoppling på uppgifter som görs i utbildningen eller i det 

dagliga arbetet. En form av återkoppling på förbättringsarbetet är det som framkommit vid de ter-

minsvisa utvärderingarna som kompetensutvecklingsgruppen genomfört med kollegorna. Denna 

återkoppling menar dessa respondenter har påverkat hur de utformat innehållet i framtiden. En av 

respondenterna menar att det i enkätsvaren går att utläsa hur väl kollegorna förstått innehållet och 

en annan av respondenterna menar att det syns tydligt i enkätsvaren att förbättringsarbetet gett 

resultat.  

Frank m.fl. (2004) menar att eftersom det sociala kapitalet är lokalt måste utformningen av en im-

plementeringsprocess också vara lokal. I en digitaliseringsprocess på en skola där kompetensen är 

jämt fördelad över arbetslagen kan man fokusera på praktiska tillämpningar och stöd i vardagen ef-
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tersom lärarna då genom det sociala kapitalet har nära tillgång till experthjälp. Samtliga responden-

ter i denna studie uppger att det finns tillgång till stöd. Stödet finns både i form av kollegor och ex-

terna experter. Även skolans rektor och administratör nämns som stödpersoner i resultatet. 

Resultatet i den här studien visar att alla respondenter hade någon förbild på skolan. Det kunde vara 

någon kollega och oftast någon i kompensutvecklingsgruppen. 

Det sociala kapitalet utgörs i skolsammanhang enligt Hargreaves &Fullan (2012) av relationerna mel-

lan olika personer på skolan, att det finns en tillit och förtroende mellan personer, kvalitén och kvan-

titeten i interaktioner på skolan, förväntningar, förpliktelser gentemot kollegor, återkoppling på pre-

stationer, möjlighet att få stöd samt tillgång till förebilder. Resultatet av denna studie visar att re-

spondenterna upplever att de tack vare förbättringsarbetet upplever att de har tillgång till stöd och 

förebilder. Inom övriga kategorier varierar respondenternas svar om vad och i vilken omfattning de 

anser att det sociala kapitalet har utvecklats.  

 

9.1.3 Diskussion av beslutskapitalets utveckling 

Enligt Campbell m.fl. (2016) visade det sig framgångsrikt när lärare vågade ta risker och experimen-

tera. Resultatet i studien av förbättringsarbetet visar på att program och appar används till fler om-

råden än var utbildningen tagit upp men också på att denna förmåga inte finns hos alla responden-

ter. Det framkommer också i resultatet att det finns en ökad säkerhet hos några respondenter om 

det blir nödvändigt att under lektionens gång ändra något i planeringen eller lägga till något moment. 

Förbättringsarbetet har skapat en förmåga att välja rätt verktyg till rätt elev utifrån elevens behov. 

Det finns väldigt många verktyg och därmed ett behov av att kunna sålla. Det kollegiala stödet gör att 

några respondneter vågar ta beslut om att pröva nya saker i sin undervisning. Resultatet av studien 

visar att beroendet av traditionella läromedel minskat tack vare digitaliseringen och förbättringsar-

betet. 

Beslutskapital kan enligt Minckler (2014) skapas genom att rektor utvecklar processer som garanterar 

att lärare får den träning och övning de behöver för att utveckla sin förmåga, genom att ge lärarna 

möjlighet att observera kollegor som kan fungera som förebilder. Resultatet i denna studie visar på 

att flera respondenter upplever att övningsuppgifterna i förbättringsarbetet har lett till ökad erfa-

renhet och ett ökat självförtroende. Övningsuppgifterna har också fått respondenterna att använda 

nya program och appar som de inte använt tidigare till exempel inom programmering. 

Precis som hos Campbell m.fl. (2016), Tong & Razniak (2017) och Harris (2011) så fick lärare i detta 

förbättringsarbete leda och ta ansvar för den gemensamma kompetensutvecklingen. Detta var inte 

bara bra för de som genomgick utbildningen utan det utvecklade flera förmågor hos de som ingick i 

kompetensutvecklingsgruppen bland annat ledarskap. Erfarenheterna från utbildningstillfällena och 

utvärderingarna har kompetensutvecklingsgruppen också använt för att kontinuerligt utveckla och 

förbättra utvecklingsarbetet.  

Elever och lärare stöter på liknande problem och utmaningar när de arbetar med digitala verktyg. 

Studien visar på flera respondenters behov att hjälpa kollegor när tekniken inte fungerar som det ska 

har minskat tack vare förbättringsarbetet. Resultatet visar också på att flera respondenter uppskattat 

tiden som avsatts till att tillsammans få testa och arbeta med olika program och appar. Därmed är 
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flera hinder som Bingimlas (2009) och Ertmer (2005) nämner, tillgång till support, möjlighet till pro-

fessionell utveckling samt prioriterad tid till detta undanröjda. Det finns dock en del svar i undersök-

ningen som visar på önskemål om mer tid till fördjupning i specifika appar. 

Beslutskapital innefattar enligt Hargreaves &Fullan (2012) lärarens förmåga att fatta beslut efter eget 

huvud, lärarens samlade erfarenhet både strukturerad och ostrukturerad, praktik och reflektion kring 

denna, lärarens förmåga att utnyttja insikter och erfarenheter samt övning. Det finns ingen sam-

stämmig bild av att denna form av kapital utvecklats. Respondenternas svar visar att de upplever att 

olika kategorier av beslutskapitalet utvecklats olika mycket. 

9.1.4 Diskussion av det professionella kapitalets utveckling 

Enligt Hargreaves &Fullan (2012) är professionellt kapital produkten av humankapital, socialt kapital 

och beslutskapital. Studiens hypotes var: Genom att genomföra ett förbättringsarbete inom digital 

kompetens upplever lärarna att det professionella kapitalet inom detta området har utvecklats på 

skolan.  

Resultatet visar på en spretig bild av lärarnas upplevelse kring vad som verkligen utvecklats. Inom 

samtliga kapitalformer finns det skillnader i vilka kategorier som nämns av respondenterna och vilken 

grad de upplever att dessa utvecklats. Även om begreppet utveckling som tidigare nämnts i den här 

undersökningen tolkas som att lärarna kan ge exempel på positiva förändringar som de kan härleda 

till förbättringsarbetet som genomförts finns det en svårighet att avgöra hur mycket eller lite som 

kapitalformen utvecklats. Därför går det inte i det resultat som framkommit i denna undersökning att 

bekräfta hypotesen. 

9.2 Metoddiskussion 
Den kvalitativa metoden som valdes för denna studie har motsvarat syftet med att undersöka ett 

antal lärares uppfattning om hur ett förbättringsarbete påverkat dem utifrån teorin om professionellt 

kapital väl. De semistrukturerade intervjuerna som utgick från en intervjuguide gav möjlighet till re-

spondenterna att uttrycka sig på ett fritt sätt. Då respondenterna inte var insatta i teorin om profess-

ionellt kapital och detta var en deduktiv studie utformades frågorna i guiden utifrån teorins innehåll 

vilket kan ha begränsat respondenterna i svaren. 

Teorin om professionellt kapital är omfattande och det är svårt att utveckla alla aspekter genom att 

genomföra ett förbättringsarbete. För att tydligare kunna påvisa en upplevd utveckling hade det tro-

ligtvis varit bättre att välja ut vissa kategorier eller underkategorier inom professionellt kapital som 

skulle utvecklas och sedan studera förbättringsarbetets effekter på dessa. Då hade underkategorier 

där påverkan på kort sikt kunnat iakttagas kunnat väljas ut. På det sättet som studien nu genomförts 

finns det flera underkategorier där utveckling tar mycket lång tid.  

En nackdel vid urvalet var att så få anmälde sig frivilligt och att fem informanter fick tillfrågas person-

ligen. Det gav visserligen en spridning i personalgruppen men det kan ha styrt hur respondenterna 

svarade i intervjun. Det kan också vara så att de respondenter som varit med i kompetensutveckl-

ingsgruppen vill ge en bild av att förbättringsarbetet gett en större effekt än vad det har. 

Eftersom det var respondenternas rektor som genomförde intervjuerna så finns det också en risk att 

svaren påverkats och att respondenterna medvetet eller omedvetet svarat på det sättet de tror att 

deras chef vill i stället för att beskriva sin egna uppfattning. Det finns också en risk att rektor som är 
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författare och analyserat och sammanställt resultatet önskar att se en större förbättring än vad som 

faktiskt skett. 

Det empiriska underlaget i studien bygger på respondenternas subjektiva uppfattningar om hur de 

upplevt förbättringsarbetet. Det är endast åtta av deltagarna i förbättringsarbetet som intervjuats 

och det är dessa enskilda individers erfarenheter och upplevelser som redovisas. Därför går det inte 

att generalisera resultatet till hela personalgruppen på skolan. Det går därför heller inte att generali-

sera resultatet till några andra verksamheter eller skolor. 

9.3 Slutsatser och rekommendationer 
Respondenterna beskriver på olika positiva förbättringar som de upplever har skett genom förbätt-

ringsarbetet kring digital kompetens Det är dock svårt att säga om detta beror enbart på förbätt-

ringsarbetet eller om denna utveckling också har andra orsaker. Det är också en något spretig bild 

och ibland har respondenterna olika uppfattning om utveckling skett eller inte. Teorin om profess-

ionellt kapital är omfattande och det går inte av den här undersökningen att påvisa en avsevärd för-

bättring av det totala professionella kapitalet.  

Att organisera förbättringsarbete genom ett distribuerat ledarskap och avsätta tid och resurser på 

det sätt som gjorts får anses vara framgångsrikt. Framgångsrikt har också varit att lärarna genomfört 

detta tillsammans och att det innehållit praktiska elevnära moment. De finns några områden som 

framkommer i resultatet som inför framtida förbättringsarbeten bör beaktas. Alla lärare är inte till-

räckligt engagerade i arbetet och genomför inte sina uppgifter. Detta behöver rektor styra upp tydli-

gare genom tydligt uttalade förväntningar. Innehållet vid utbildningstillfällena när det gäller val av 

appar och program och svårighetsgrad kan individanpassas ytterligare. 
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Bilaga 1 

XX den 2019-02-18 

 

 

Missiv 
Jag studerar på magisterprogrammet i pedagogik med ingång mot pedagogiskt förbättringsarbete vid 

Linnéuniversitetet i Växjö och har nu påbörjat min magisteruppsats. Syftet med uppsatsen är att un-

dersöka hur en kompetensutvecklingsinsats kring digital kompetens utvecklat det professionella ka-

pitalet på XX skola. Inom ramen för uppsatsskrivandet kommer jag att genomföra ett antal intervjuer 

med lärare som har deltagit i kompetensutvecklingen. Inför intervjuerna kommer jag att fördjupa mig 

i litteratur som rör professionellt kapital, men också litteratur rörande kompetensutvecklingsinsat-

sers effekt på lärares undervisningspraktik. 

Vid intervjuerna kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådet fyra forskningsetiska principer. Detta 

innebär att du genom detta brev får information om syftet med intervjuerna och observationerna 

(informationskravet) och att du genom att skriva under att sidan två i detta brev samtycker till att 

deltaga (samtyckeskravet). Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta inter-

vjun och därmed deltagandet i denna studie. Intervjuerna kommer att avidentifieras (konfidentiali-

tetskravet) och det insamlade materialet kommer bara att användas i forskningssyfte för denna upp-

sats (nyttjandekravet). 

 

För deltagande i studien, var vänlig fyll i uppgifterna på sidan två och lämna blanketten till mig. Om 

det blir fler intresserade än det antal jag har tänkt, kommer jag att göra ett urval.  

 

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att ställa dem till mig personligen eller via mail.  

 

 

 

Med vänlig hälsning 

XX 
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Jag önskar delta i studien om hur kompetensutvecklingsinsatsen kring digital kompetens kan utveckla 

det professionella kapitalet.  

Jag har tagit del av informationen och är införstådd med att deltagandet är frivilligt och att jag när 

som helst kan avbryta den kommande intervjun. Jag är också införstådd med att mina intervjusvar 

och den observation som görs i anslutning till intervjun kommer att behandlas konfidentiellt samt att 

materialet endast kommer att användas i forskningssyfte för denna studie. 
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Ort och datum 

 

________________________________  ________________________________ 

Underskrift    Namnförtydligande 

 

 

 

  



III 
 

Bilaga 2 

 

(Analysmatris utifrån Hargreaves & Fullan, 2012 s.118–126) 

P
ro

ff
es

io
n

el
lt

 k
ap

it
al

Humankapital

kunna sitt ämne och veta 
hur man lär ut

vetenskpligt 
framgångsrika metoder

känna barn och inse på 
vilket sätt de lär sig

empati

elevernas kultur och 
familjeförhållanden

moraliskt engagemang-
lidelse

individuell talang

Socialt kapital

relationer

tillförlitlighet och 
förtroende

kvalitet och kvantitet i 
interaktioner

förväntningar

förpliktelser

återkoppling

stöd

förebilder

Beslutskapital

fatta beslut efter eget 
huvud

strukturerad och 
ostrukturerad erfarenhet

praktik och reflektion

utnyttja insikter och 
erfarenheter

övning
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Bilaga 3 

Intervjuguide: 
Frågor inom området humankapital  

Hur har förbättringsarbetet påverkat dig i ditt arbete som lärare? 

Exempel på följdfrågor 

• Ge konkreta exempel 

• Vilka kompetenser har du utvecklat? 

• Vilka nya arbetssätt har du utvecklat? 

• På vilket sätt har dina ämneskunskaper påverkats genom förbättringsarbetet. 

• På vilket sätt förändrar digitaliseringen dina relationer med eleverna? 

• Hur har din förståelse för hur barn lär sig med digitala verktyg påverkats av förbättringsar-

betet? 

• Hur har ditt engagemang för att arbeta med digital kompetens förändrats? 

 

Frågor inom området socialt kapital  

Hur har samarbetet med andra lärare i förbättringsarbetet påverkat dig som lärare? 

Exempel på följdfrågor  

• Ge konkreta exempel 

• Hur har samarbetet utvecklat ditt arbetslag? 

• Hur har förbättringsarbetet påverkat förväntningarna mellan dig och dina kollegor? 

• Hur har återkopplingen från kollegor påverkat dig? 

• Vilken form av stöd har du inom digital kompetens på skolan? 

• Hur har förbättringsarbetet påverkat dina sociala relationer på skolan? 

• Vilka förebilder inom digital kompetens har du på skolan? Hur har förbättringsarbetet påver-

kat detta? 

Frågor inom området beslutskapital 

Hur har förbättringsarbetet påverkat din förmåga att självständigt arbeta med digital kompetens i 

undervisningen? 

Exempel på följdfrågor  

• Ge konkreta exempel 

• Hur har förmågan att ta egna beslut påverkats? 

• Hur har förmågan att själv lösa problem förändrats? 

• Hur har övningsmomenten påverkat din kompetens? 

• Vilka erfarenheter tar du med dig till framtida lektioner? 
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• Hur har arbetet med att leda vuxnas lärande påverkat dig? (endast till medlemmar i kompe-

tensutvecklingsgruppen) 


