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Sammanfattning 

Teknikproblem kring digitala artefakter i skolan är enl. forskning ett störande moment som 

påverkar lärarens arbetssituation negativt, vilket leder till ökad arbetsbelastning, stress och 

slutändan till sämre resultat för eleverna. Undersökningen fokuserar på medielärare som 

undervisar i praktiska medieämnen på gymnasiet inriktning Estetetik & Media, som dagligen 

bedriver undervisning med hjälp av digitalmedieutrustning. 

Medielärarnas utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet bidrar till förväntningar som skolan 

har på dem att lösa teknikproblem och inkluderade dessa i yrkespraxispraxis, fastän 

medieläraren själva inte tycker de skall ingå. Beroende på det sätt tekniken tagit plats i skolan 

som pedagogiskt verktyg har digitala artefakter bundits till kunskapsmålen, vilket bidragit till att 

teknikproblem har fått en underordnad ställning och inte synliggjort i forskning som bedrivit 

kring effekterna av digitaliseringen av skolan. 

Med hjälp av öppna, halvstrukturerade kvalitativa frågor har fem medielärare utifrån sina 

upplevelser fått beskriva vad som fungerar och inte fungerar runt implementeringen av digitala 

artefakter i den lokala verksamheten. Slutresultatet visar att i de verksamheter där samråd 

mellan lärare och rektor runt ekonomi och ansvarsfrågor som berör den egna ämnena, minskar 

stress för lärarna och energin kan istället fokuseras på att hjälpa eleverna att nå kunskapsmålen. 

 

Nyckelord 

Digitala artefakter, teknikproblem, handlingsutrymme, arbetssituation, arbetsklimat. 

.



 

 

Förord 

Inspiration till frågeställningen formades, under de 8 år jag arbetat som medielärare på Gymnasiet. 

Under de åren har jag vant mig vid att digitalutrustning hakar upp sig eller på annat sätt inte fungerar 

som den var tänkt att göra. Det hela blev till en vana som las till som ett ytterligare arbetsmoment i 

ordinarie arbetsuppgifter i medieundervisning. Det var svårt att hitta grundbulten, frågan var för 

komplex. I kontakt med It-support handlade mycket om att jaga problem och släcka bränder i 

systemen. Över tid drogs det ner på support mycket hamnade i mitt eget knä att åtgärda. Helt plösligt 

fick jag administrera licenser och installerar program, vilket tog mycket tid i anspråk, då dessa 

professionella anpassade medieprogram har en komplex uppbyggnad. Att aldrig har ett nog stabilt 

system tog mycket tid i anspråk från planering och undervisning. Det största problemet var egentligen 

att ingen hade koll på helheten. Därför blev det ett problem som med tiden gnagde och som jag ville 

ha svar på frågan: Hur kan det komma sig att det blivit så här? 



 

 

 

Jag vill rikta ett stort tack till alla medielärare som tagit sin dyrbara tid i anspråk och för de tankar och 

upplevelser som ni har förmedlats till mig. Mina nära och kära som varit förstående till min 

upptagenhet och varit uppmuntrande. Sist men inte minst Ulf Olsson på Inst. Pedagogik & Didaktik 

som med fick mig motiverad med rätt anpassad handledning. 

"Varje tillräckligt avancerad teknologi är omöjlig att skilja från magi (Clarke, 1973)". 
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1. Inledning 

Vår tids stora teknikinnovation är utan konkurens digitalteknik. All ny teknik i likhet med bilismens 

framväxt för med sig en vision om att samhällsomvandlingen skall göra att tillvaron enklare, snabbare 

och effektivare (Sundqvist, 2011). Möjligheterna att kommunicera, utbyta information, kunskap och 

interagera tycks vara oändliga på de digitala motorvägarna. Företag och hela samhällsapparaten är 

uppkopplad till världen. Synen på teknik som kunskapsbärande och samhällsomvandlare representerar 

ett synsätt där tekniken ses ofta som neutral och tycks vara framdriven av den egna inneboende kraften 

som tekniken isig besitter (Ibid.). Vilket tycks ha präglat hur den tagit plats i samhället, utbildning, 

arbetslivet och i privatlivet . Samtidigt vill politiker styra och påverka hur organiseringen byggs upp 

där begränsningen bestäms av vad tekniken med dess inneboende kraft sätter gränsen (Ibid.). Detta 

berör inte bara Sverige utan är ett globalt fenomen som enligt forskare styrs av myter om teknikens 

möjligheter. Vilket inte nödvändigtvis bär fram teknik som är enkel att använda utan styrs av en idé att 

tekniken själv vill hitta den "rätta" lösningen på problemet snarare än att vara lyhörd för användarens 

behov (Karlsson, 2005). 

Att arbeta i medieproduktioner i dag går med en hisklig fart i jämförelse med några decennier sedan. 

Då tog det tre dagar att göra en originalaffisch med en någorlunda avancerad layout med 

gnuggbokstäver och kollageteknik utskuret förhand. Nu går det på nolltid att göra samma sak med  

bild och layoutprogram i datorn och kopiera i all oändlighet. Datorer och program som används i 

undervisningen uppdateras ideligen med nya funktioner och arbetsätt som ger oändligt med variation, 

vilket medfört att du som medielärare behöver håller dig ständigt uppdaterad och det gäller att vara 

öppen för nya möjligheter som tekniken ger upphov till. Det finns en förväntan som skolan upplever 

att vara "up to date" för att den kommande arbetsmarknaden ( Digitaliseringskommissionen, 2015). 

Den som vi inte vet hur den kommer se ut ännu då förutsättningarna förändras snabbt. Här gäller det 

att hänga med i den tekniska utvecklingen som verkar gå fortare än skolan hinner med. Resultatet kan 

ses i många gymnasieskolor där resultatet av dåligt införda digitala system medför att det uppstår 

teknikproblem oplanerat vid olika tidpunkter, platser och sätt (Aili, 2011). Datorer och program som 

hakar sig eller inte fungerar på det sätt de var menade. Sladdar som glappar och som inte passa med 

projektorn och nätverk som slutar fungera. Medielärarna upplever det stundtals att det tar alldeles för 

mycket tid och kraft i anspråk (Ibid.). Medieläraren får i stunden avbyta vad de har för händerna och 

försöka felsöka och rätta till så de kan återgå till undervisningens med fokus på uppgiften igen. 

Detta fenomen är inte bara kännbart inom skolans värld, likartade problem har rapporterats inom alla 

sektorer i samhället, sjukvården, tandvården, försäkringskassan som har under flera årtionden dragits 

med enormt stora problem i de stora digitala system som införs i verksamheterna. Vilket har lett till att 

administrationen ökat flerfalt pga. otympliga program och digitala system som inte är anpassade till 

verksamheten (Söderström, 2011). Det är som om digitaliseringen går i en hissnade hastighet och 

samtidigt finns det en avsaknad av styrfart. 

Skolan har tidigare varit en någorlunda stabil och förutsägbar konstruktion. Nu är tiden annorlunda, 

genomgripande skolreformer och digitalisering , föränderlig, oförutsägbar. Skolan får här in ett 

tekniksystem som till sin natur är komplext inte är särdeles stabilt och illa passar ihop. Vilket kräver 

en hel del eftertanke och underhåll för att få det att fungera. 
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Forskare som under decennier har undersökt digitaliseringen i skolan som pedagogiskt redskap har 

iakttagit att tekniksystemet haltat (ibid.). Resultatet landade oftast i att lärarena har för lite kunskap 

och inte tillräcklig it kompetens vilket även medielärarna ger uttrycker för i denna undersökning. 

Vi kan faktiskt se att även det omvända händer, digitala artefakter styr användaren och tvingar in 

användaren in i en "katt och råtta" lek jagandes efter att få det att fungera (ibid.). För medielärarens 

som arbetar på gymnasiet med avancerad digital utrustning brukar "jaga teknikproblem" vara en del av 

arbetsdagen. I dessa situationer är vissa tekniska problem återkommande, andra inte. Gemensamt är att 

om vi inte lyckats lösa problemet själva är vi beroende av att det finns någon att fråga om hjälp. Finns 

teknisksupport på skola kanske It-tekniker inte är på plats och kanske inte har den kunskap om just det 

du behöver ha hjälp med. Eller att It-supporten är inte öppen just den här tiden på dan. It-teknikern kan 

inte heller vara närvarande precis överallt just när teknikproblem uppstår men det kan lika väl vara så 

att det inte finns någon support eller helt enkelt att den rationaliserats bort. Här blir vi oftast som 

användaren hänvisade till att ta hjälp i skolan av kollegor och vissa fall av elever och i slutändan, 

försöka lösa problemen själv. Denna rundgång av problem kan liknas vid ett "moment 22". 

Teknikproblem läggs då till som en konstant och extra arbetsuppgift att utföra och administrera. 

Denna opportunistisk syn på teknik som självbärande och nästintill självgående hamnar tillslut i 

medielärarens knä som är den som får felsöka, installera och bygga ihop. Vilket medielärarna i 

undersökningen säger att det egentliga inte ingår i deras kompetens. Detta i sin förlängning bidrar till 

ökad arbetsbelastning, ohälsotal (Bulletin 2 2014 Hur mår lärare), kostnader och i slutändan ett sämre 

studieresultat för eleverna än förväntat. 
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2. Bakgrund 

Inledningsvis beskrivs övergripande problem området där jag visar på hur teknikens idéburna innehåll 

påverkat privatliv, arbetsmarknad och samhället. Jag ger några exempel på den låsning som skett i 

skolans värld, mellan teknik och det sociala vilka konsekvenser det fått för medielärarna. Därefter 

beskrivs vilket syfte undersökningen har och dess frågeställningar. Sist gör jag en översiktlig 

beskrivning av medieinriktningens utveckling på gymnasiet och belyser den förändring som skett i 

rektor och lärarrollen. 

Den digitala teknikens genomslag i samhället de senaste decennierna har medfört en förändrad livsstil, 

i hur vi kommunicera, tar kontakt, möts och utbyter och förmedlar information, tankar och berättelser 

med varandra. Men det är inte i första hand de digitala artefakterna förtjänst. Utan det är genom att 

antalet användare har ökat dramatiskt och att spridningen blivit så pass stor (Sundqvist, 2001). 

Pådrivandet av denna utveckling kan ses i ljuset från den entusiasm över den ny teknikens inneboende 

kraft, som har banat väg åt de digitala motorvägarna som burit med sig synen på tekniken som 

samhällsomvandlare (Karlsson, 2005). De flesta medborgare har blivit en del av denna kraft likt goda 

opportunister. Tekniken har på så sätt enligt denna syn på teknikens inneboende kraft, hittat sin egen 

väg in till politiker, organisationer, företag, forskar och allmänheten vilket i stora drag påverkat hur 

tekniken dykt upp i våra hem och på arbetsplatser. Frågan som infinner sig, vad är det som styr 

utvecklingen förutom denna "inneboende" kraften? 

Mycket av forskningen som inriktar sig på skolans området vill hävda att användaren inte tämjt 

tekniken ännu för att den än så länge är omogen. Medans andra kanske vill hävda att vi är styrda av 

tekniken och den inneboende kraften istället domesticerar (tämjer) användaren. Vi anpassar oss till 

systemen, istället för tvärt om. Därför att i teknologierna ligger det inbäddat styrda val hur den skall 

användas. Här pratar vetenskapsteorin om att det finns en gemensamt paradigm som vetenskap och 

politiker enas om, ett "paraprax" (Zimic, 2014). Vilket inte nödvändigt vis leder till enklare, praktiska 

lösningar för användaren. Utan drivs av idéburet innehåll i första hand vilket kan liknas vid en tro som 

i religion (Karlsson, 2005). Enligt forskare driver den idéburna tekniken politiker, forskare och 

företag, användare till att skynda på digitaliseringen av Sverige (Ibid.). Enligt undersökningar ligger vi 

i topp på rankinglistor över de 143 länder som är med i statistiken för digitalisering (TWEF, 2015). 

"Regeringen vill att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digital teknik (SOU-2015:28)." 

Teknik som samhällsomvandlare har inneburit en förändrad syn på arbetsmarknaden och hur yrken 

praktiseras. Journalisten som tidigare endast ägnade sig åt textskrivande kan nu få både agera fotograf, 

sammanställa text, bild i en layout. Robotjournalister omvandlar svårlästa sporttabeller eller väder till 

begriplig text (Gabrielsson, 2015). Teknik som redskap för att effektivisera företag och verksamheter 

är nuförtiden ett välkänt fenomen. Det som smugit med s.a.s. i förbifarten är den förändrade syn på 

attityder och beteenden som automatiskt räknas in i den digitala kompetensen (Zimic, 2014). Dessa 

har kallats för "nyckelkompetenser" och är direkt/indirekt kopplade till digitaliseringen utvecklat av 

Europarådet, vilka anses och antyder att något "alla individer i samhället behöver". Det kan 

sammanfattningsvis beskrivas som de attityder beteenden vi behöver för att vara motiverade att delta i 

den digitala utvecklingen (SOU-2015:28). 

För att digitaliseringen ska få ett så brett genomslag i samhället, har utbildning under flera decennier 

setts som den väg där kunskap och kompetens skall inympas (Karlsson, 2005). Målet är att nå en 

tillräcklig kritisk massa. Det viktiga är att få med "alla" på tåget, då målet är att skapa en så bred 



4 

 

acceptans och tillit till systemet vilket tar bort hinder som kan ses som bromsklossar och snabbar på 

utvecklingen (Ibid.). 

Det visar sig även att nyckelkompetenser som följer med tekniken har en korrigerande funktion där 

ifrågasättandet av dåligt fungerande system kan förbises med att det är fel på användarens attityd, 

beteende och brist på kompetenser snarare än att det är fel på de digitala tekniken. Det blir tillslut en 

självuppfyllelse där medieläraren lär sig korrigerar sig själv samtidigt som kollegor och skolan gör 

detsamma som kollektiv. Forskningen kring digitala artefakter i skolan, har inskränkts till att endast 

undersöka utifrån ett nyttoperspektiv i mötet med mellan digitala teknikens och kunskapsutveckling 

(Hernwall & Pargman, 1999). Här ses digitalteknik som kunskapsförmedlare och läraren som i en 

förändrad yrkesroll får agera som guide till eleven på de digitala kunskapsvägarna och i en skolan vars 

huvuduppdrag är att uppnå kunskapsmålen (Jedeskog, 1996). 

I denna undersökningen undersöks hur de inbyggda idéerna i tekniken tillsammans med krav utifrån 

nyckelkompetenser, vävts samman med kunskapsmålen och blir därigenom oskiljaktiga, där av att 

forskning endast bedrivits inom skolans kontext. Resultatet kan ses som en svårigheter att utifrån sett, 

belysa hela spektrat av implementeringen och vilka konsekvenser det fått för verksamheterna då vissa 

delar blir s.a.s. dolda eller förbisedda. 

I de praktiska medieämna handlar det traditionellt om förtrogenhet vilket innebär att följa vissa regler 

och procedurer som har visat sig fungera bra i olika arbetsmoment och situationer. Som medielärare 

behöver du vara öppen för förändring och tillskansa dig nya arbetssätt och metoder i en fortgående 

process (Höghielm, 1998). Här i ligger en egen förväntan hos medieläraren att vara positiv till 

förändringar och inkludera dessa i yrkespraxis. Det handlar även om ett ökat antal arbetsuppgifter i det 

handlingsutrymme som medieläraren förfogar över. Men samtidig inte mer tid att tillgå. Frågan är om 

dessa nya arbetsmoment som arbetet med digitala artefakter innebär är något som efterfrågats av 

medielärare och bör de då ingå i en förändrad roll som medielärare? 

2.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att, undersöka medielärarens upplevelse av hur digitala artefakter 

implementerats och hanteras på respektive gymnasieskola och hur det påverkar deras arbetssituationen 

och arbetsklimatet. 

2.2 Frågeställning 

Hur upplever medieläraren att teknikproblem påverkar deras arbetssituation? 

Vilka orsaker upplever medieläraren ligger till grund för att olika teknik problem uppstår? 

Vilka förväntningar upplever medieläraren ställs på dem, i hur de skall lösa teknikproblem? 

Hur upplever medielärarens olösliga och återkommande teknikproblem? 

2.3 Medieprogrammets framväxt 

Dator i skola och undervisningen har sin upprinnelse i riksdagsmotioner i det sena 60-talet och  

70-talets början. Då inleddes utifrån ett regeringsuppdrag ett försök med undervisning i datateknik 

(Jedeskog, 1996). Under 80-talets början infördes datorlära som skolämne först och främst i 
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grundskolan. Genom läroplan Lgr 80 kom den att gälla fram till 1994. Fokus låg på matematik, 

naturvetenskapliga, och samhällsorienterande ämnen. Kravspecifikationer på inköp och utrustning var 

centralt styrda. I gymnasieskolan prioriterades de yrkesinriktade ämnen (Söderlund, 2000). 

På 90-talet får media genomslag och en större betydelse i samhället. Göran Perssons med regering 

uppfattade ett förändrat behov på arbetsmarknad och lanserade i propositionen "Växa med kunskap" 

(1990/91: 85), en ny medieinriktning i gymnasieskolan. 1992/93 startades i en första omgången 

Medieprogrammet på 8 gymnasieskolor i landet och redan från början användes olika professionella 

grafiska bild, layout och videoredigering program. (Möten på Botkyrka Mediecenter, 2006) 

Under 1990-talet försämras ekonomin i landets kommuner och flertalet skolor rationaliserar på 

bekostnad av beskurna anslag till ny inköp och förnyelse av datorer och programvara. Det var först 

genom GY2000 (Skolverket, 2000) som det blev tydligt inskrivet i mål och betygskriterier att 

användning av digitala artefakter var en förutsättning för att bedriva undervisningen i de olika 

medieämnena på medieprogrammet. 

Antal skolor med medieprogram växte, året efter erbjöd 50 skolor inriktningen. Ökningen skedde till 

största del på friskolor där särskiljning såg som en konkurens fördel. 1998 gick var tionde elev på 

gymnasiets medieprogram en friskola och ungefär var tjugonde på en kommunala (Broady, 2000). 

Gy11 (Skolverket, 2011) blev ett nytänk kring medieprogrammet och dess inriktning vilket innebar att 

betoningen på yrkesinriktningen förminskades och därmed togs arbetspraktiken (APL) bort. Media 

inordnas under Estetprogrammet och Estetik & Media och blir en del av ett flertal inriktningar nu 

istället med en tydligare högskoleförberedande karaktär. Antal elever som numera deltar i 

medieundervisning har dalat och delvis förklaras med minskade elevkullar, ny inriktning och nedlagda 

gymnasieprogram och skolor. 

Medieinriktningens beroende av avancerade programvaror och datorer är stort, då det sker en snabba 

tekniska utvecklingen inom medieområdet. Återinvestering uteblir och elever och lärare får dras med 

föråldrad och sliten utrustning. Läroplanerna var inte färdig utvecklade och låg på remiss (Skolverkets 

rapport 149, 1997) och kan ses som en förklaring till medias kritik under den tiden. Tekniksupport var 

begränsad och endast två skolor av 8 hade närvarande support när teknikproblem uppstod. 

I styrdokumentet finns det angivet att skola skall sörja för bra standard på digital utrustning. 

(Skolverket, 2011). Skolverket gör en uppföljning vart tredje år på de delar som har med It och 

undervisning att göra (Skolverket, 2009). En av frågorna som ställs i undersökning handlar om hur 

omfattande It utrustningen drabbas av problem och om lärarens begränsas av detta i undervisningen. 

Senast publicerade undersökning är från 2008/2009 och därfinns inget redovisat svar på frågan. Någon 

ny redovisning är än så länge publicerat (Digitaliseringskommissionen, 2015). 

Det som sker under den här perioden är att implementeringen stegvis flyttats från centralt styrt till 

lokalt genomförandet. Inom den praktiskt inriktade medieundervisningen hamnade medieläraren ett 

oklart läge för vilka prioriteringar som görs i verksamheten vilket bestäms utifrån den grad av insyn, 

delaktighet och trasparens i besluten som finns på skolan. Ansvaret för prioriteringar i verksamheten 

är rektors på respektive skola. Utslagsgivande är rektors teknikkompetens och i vilken grad som beslut 

om ansvarsfrågor och ekonomiska prioriteringar runt digitala artefakter sker utifrån samråd och 

trasparens tillsammans med medieläraren på skolan. Forskning visar att på skolor där finns en tydlig 

kultur och struktur som genomsyrar skolan, presterar eleverna bättre och har större chans att nå 

kunskapsmålen (Skolverket. Tema rektor, 2011). 
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2.4 Rektorsansvar 

Ansvar för implementering av digitala artefakter beskrivs i GY11 (Skolverket, 2011) som rektors, 

eftersom rektor är huvudansvarig för verksamheten. Frågan som kan ställas: Vad bestämmer rektors 

prioriteringar för verksamheten? I första hand är det att rektor ska uppfylla kunskapsmålen för 

verksamheten och därigenom hur väl verksamheten fungerar i förhållande till dessa mål (Skolverket. 

Tema rektor, 2011). Rektors utövande är statligt styrt och det främsta styrmedlet rektor förvaltar är 

ekonomi. Här kan kommunalpolitiker eller ägare av friskola framföra ytterligare krav på ekonomi som 

ställer rektor inför dubbla krav och en balansgång. Utöver detta finns ett diversifierat ansvarsuppdrag. 

Vilken prioritet rektorn ger digitala artefakter, beror delvis på utbildning och tidigare erfarenheter 

(Ibid.). Men även på det sammanhang rektor verkar i. Finns det tillräcklig teknikkompetens hos 

personal och hur frågor runt ansvar- och ekonomiskfördelning hanteras i organisationen? 

Rektorerna har i sitt uppdra fått allt fler områden att ansvara för. Det kan vara svårt att hinna med och 

vissa ansvarsområden och kan på detta sätt halka ned i prioritering. Eftersom rektor i mångt och 

mycket får på så sätt släcka bränder då tiden inte räcker till (Ibid.) hamnar en förväntning på övrig 

verksamhet att ta hand om saker som inte rektor hinner med. Om inte ansvarfrågan är klargjord och 

ekonomiska prioriteringar ej heller gjorts i samråd sker en förskjutning av hur arbetsuppgifter och hur 

ekonomi skall fördelas, vilket tenderar att hamna mellan olika ansvarsområden och en luddig infinner 

sig (Ibid.). 

Här har rektor möjlighet att delegera, men endast till den som har tillräcklig kompetens och även ta 

ställning till om delegeringen skall infatta beslutsrätt. Det kan handla om teknikansvar som en 

ordinarie lärare kan inneha t.ex. att vara ansvarig för en lärplattform, vilket det skall finnas en tydlig 

beskrivning på vilket ansvar som har delegerats och rutiner för återkoppling. Klart är att rektor 

fortfarande trots delegering är ytterst ansvarig (Lärarförbundet, 2013). 

2.5 Medieläraren i en förändrad lärarroll 

Forskningen belyser en förändrad lärarroll där läraren agerar som guide gentemot eleven  

(Jedeskog, 1996) vilket hänger samman med digitaliseringen, där undervisningen formas individuellt 

gentemot eleven (1997/98:176). Samtidigt har läraren krav på sig att tolka och omsätta både centrala 

och lokala styrdokument och kan uppleva att kraven är både olika och föränderliga. Är läraren knuten 

till en skola där frågor kring teknikansvar och ekonomi inte är tydligt fördelade och trasparant 

genomfört upplever medieläraren att en luddighet infinner sig. Vem som har det fulla ansvaret och hur 

brett det egna ansvaret stäcker i avgränsandet av antal arbetsuppgifter (Löfgren, 2012)? 

Medieundervisning har historiskt varit yrkesinriktad, många medielärare har sina fackutbildning och 

yrkeserfarenheter inom mediebranschen (Skolverkets rapport, 1997). Digitaliseringen inom 

medieprogrammet kom igång relativt fort och medielärares tidiga erfarenhet av digitala artefakter har 

enligt min tes präglat skolans uppfattning om deras förmåga att integrera dessa som en självklar del i 

sin lärarprofession. Yrkespraxis innebär att medieläraren kan lösa en uppgift, utifrån ett kunnande och 

förtrogenhetskunskap när medieläraren känner igen situationen (Höghielm, 1998). Men även att 

medieläraren kan infoga nya erfarenheter och i en ständig förändringsprocess (ibid.). 

Medieläraren hantera skolans olika kravbilder och uppfattningar genom olika attityder, värderingar 

och beteenden, vilket kan ses som olika nyckelkompetenser och som finns inbakade i skolans kontext. 

Medieläraren har att ta ställning till  dessa nyckelkompetenser i formandet av den egna rollen som 
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medielärare. Dels finns det nyckelkompetenser som är formulerade på högsta europanivå följer 

automatiskt med i digitaliseringen och yrkesspecifika kompetenser som är knuta till professionen 

(Tsagalidis, 2003). 

I det sist nämnda går det att i medielärarens profession skilja på flera slags kompetenser, två av dessa 

är nyckelkvalifikationer och yrkesspecifika kunskaper. Det sistnämnda innebär yrkesspecifika 

kunskaper inom medieämnet som kan ses som smal och djupa kunskaper inom yrket. 

Nyckelkompetenser är en mer vidstäckt definition av färdigheter och överförbara kvalifikationer 

(Ibid.). Dessa innehåller även attityder och värderingar, normer och uppfattningar som till viss del, 

dolt styr medielärarens handlande. Dessa påverkas inte av nya arbetsmoment som inkluderas och kan 

enligt Tsagalidis (2003) endast omdefinieras av gruppen (ex. kollegor), vilket benämns som 

intersubjektivitet (Kvale, 2014). Denna "intersubjektivitet" kan i vissa fall uppfattas som "påtvingad 

kollegialitet" (Kvale, 2014) men även något som medieläraren omedvetet uppfattar som sin egen 

subjektiva uppfattning. 

I regeringens utredning för det framtida arbetet med en ökad digitalisering av Sverige (SOU-2015:28), 

nämns Europarådets rekommendationer för de nyckelkompetenserna som följer med och präglar hur 

implementering av digitala artefakter tar plats i skolan. Dessa präglar även medielärarens handlade, 

vilket beskrivs närmare längre fram under rubriken ”tidigare forskning". 

Samtidigt som vi ser hur även medieläraren roll formas av läroplanen GY11, som har ställt om från 

yrkespräglad medielinje till högskoleinriktad "Estetik och Media" (Skolverket, 2011). Den praktiska 

inriktade medielärarens roll kan härigenom uppfattas som "den verkstadsinriktade" eller/och "den 

skolinriktade" (Tsagalidis, 2003). Medielärarna styrs och påverka av parallella kravbilder och ska 

utifrån sitt "handlingsutrymme" göra "subjektiva" tolkningar av styrdokumenten utifrån "den 

skolinriktade" och passa in det i undervisningen med hjälp av "den yrkesinriktade".  

Forskare har visat att dess nyckelkompetenser är dolda (Karlsson, 2005) (Tsagalidis, 2003) och blir ett 

krav för lärarena att uppfylla. När medieläraren ska utforma sitt handlingsutrymme och vad som skall 

ingå eller inte, blir det till en komplex övning att hantera alla dessa olika kravbilder med Skol- och 

Yrkesanknutna nyckelkompetenser och digitalateknikens nyckelkompetenser. Ska då teknikproblem 

räknas in som en ordinarie arbetessyssla eller inte? 
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3. Tidigare forskning kring 

implementering av digitala 

artefakter 

Inledningsvis beskrivs den tekniksyn som drivit på digitaliseringen i samhället. I andra delen beskriver 

hur implementeringen av digitala artefakter tagit form från politiska beslut fram till genomförandet av 

medielärare. För att i den tredje delen övergå till en beskrivning av hur implementeringen påverkat 

medielärarens arbetssituation och avslutningsvis en sammanfattning. 

3.1 Forskning övergripande teknik 

Teknik som samhällsomvandlare är ett vanligt förekommande synsätt på hur teknik tagit plats i vårt 

moderna värld (Zimic, 2014). Något som främjar ekonomisktillväxt och där tekniken ses som en 

"motor" eller "maskin" för att driva utvecklingen framåt. Digitalteknik beskrivs även som en 

innovation som särskiljer sig från tidigare dominerade teknologier. Den uppfattas mer som 

"idébaserad", vilket innebär att den är mer komplex och därigenom variationsrik inom vilka områden 

den kan användas och på vilka sätt den kan användas (Giritli-Nygren, 2009). 

På det sätt digitala artefakter funnit sin väg in i vårt samhälle följer ett synsätt som av forskare 

benämns som "determinism". Pär Blomkvist (2011) sammanfattar detta med efterkrigs tidens syn på 

teknisk utveckling/förändring. Den var präglad av att teknikutveckling sågs styras autonomt utifrån en 

inneboende kraft,  utom kontroll från yttre samhälleliga faktorer. Dilemmat med denna syn, kan 

sammanfattas med att tekniken blev "osynlig". 

Det fanns två motstridiga krafter, dels tekniskt ansvariga som ville bibehåll tekniken "i den svarta 

lådan dolt" (black boxing of technology), dels den andra sidan som representeras av politiker, forskare 

och allmänheten (Ibid.). Den naturvetenskapliga tekniken (experter) fick representera "hårda fakta" 

och politiker, forskare "mjuk fakta" och vid behandlade av samhälleliga frågor behåller därigenom 

naturvetenskaplig inriktade experter tolkningsföreträde i tekniska frågor gentemot forskare, politiker 

och allmänheten (Ibid.). 

Forskningen började därför introducera en samhällelig utforskande tillsammans med teknikutvecklig 

som kom att benämnas "tekniksociologi" för att komma åt denna låsning. Dock menar Pär Blomqvist 

att determinism, "autonom, icke-social, intern dynamik", fortfarande präglar våra allmänna syn på 

teknik utvecklig och fick därigenom symbolisera "framsteg", en triumferande syn på teknik, som den 

bästa. Blomkvist hänvisar till ett uttalande gjorda av forskarna, där en mer intrikat, sinnrik sysätt visar 

drivkraften vid sidan om determinism som förstärker och befäster "En svagare men mera sofistikerad 

version av teknologisk determinism är idén om att teknisk förändring följer en naturlig bana” 

(Blomkvist, 2011). Att den prestera bättre, högre prestanda och visar sig bättre än all annan teknik.  

Politiker och teknikutvecklar gått hand i hand för att berättiga en viss teknisk utveckling.  

MacKenzie & Huges menar även att egentligen hade teknikens utformning inte behövt se ut som den 

gör, vilket kan bero på att teknik utvecklingen som tidigare beskrivits beter sig som självgenerande.  
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När tekniken fungera som exkluderande, får ta plats i skolan på sina egna villkor har det inneburit att 

kvalité aspekter på digitala artefakter inte reflekterats, eller rätt nivån på supportfunktioner inte tagits 

på allvar vid implementering. I boken "Jävla skitsystem" belyser författaren Jonas Söderström (2011)., 

i ett exempel på var vi hamnat i förhållande till det digitala infrastuktur vi är mitt uppe i att bygga. 

Byggnadsingenjörer kan konstruera hus som står pall för många årtionden. [...] Trots det är det 

sällsynt att man låter ingenjörer konstruera hus på egen hand. [...] Arkitekten har framför allt det 

övergripande ansvaret för att byggnaderna blir anpassade till människor. [...] Men det finns ingen 

motsvarighet till arkitektens roll i It-branschen. 

Pär Blomkvist beskriver sammanfattande utifrån Arne Kaijser forskning hur olika tekniska system kan 

vara uppbyggda och ihopkopplade. När det gäller tillexempel tåg är rälsen hopkopplade i ett nätverk, 

dessa beskrivs som om de har en "stark koppling", rälsen var menade att användas enkom på ett sätt 

och sattes ihop som ett stycke. I de system som har "stark koppling" finns de som bygger och 

underhåller "nätverksförvaltare" och "systemoperatör" som ansvarar för flödet. 

Digitala artefakter och deras användningsområde och hopkopplande finns i mängd olika variationer, 

dessa benämnds som "löst kopplade" (Ibid.). Här är skillnaden låg grad av samordning och avsaknad 

av central samordning. Vilket kan direkt hänföras till avsaknad av "central systembyggare" (ibid.). 

3.2 Forskning om implementering 

Implementering av digitala artefakter kan ses utifrån ett led av beslut från regeringsnivå, bearbetning 

och utfärdande av styrdokument gjord av myndigheter för att tolkas lokalt på gymnasieskolorna och 

genomförs av lärarna (Jarl &Rönnberg, 2011). Dessa kedjor av händelser och tankegångar styr 

utveckling och har påverkat medielärarens yrkesroll, arbetssituation, i arbetet med att implementerats 

digitala artefakter i skolan. 

Digitaliseringen av skolan kan beskrivas som en kedja av processer uppdelat i två arenor, 

formuleringsarena och realiseringsarea. Beslut fattande av regering genom reformer, lagar som stiftas 

och resurser tillförs skolan. Myndigheter administrerar beslut och utfärdar riktlinjer, övervakar och 

utvärdera reformer. Lokalt sker implementeringen av reformerna genom skoledning, personal och 

lärare. Lindensjö & Lundgren (1986) beskriver att dessa två arenor inte har kontakt med varandra, 

vilket beror på ett regeringsbeslut 1991 om att genomföra decentralisering av skolan, från stat  till 

kommun. Från att varit centralt styrt till lokalt och att skolan blev mål och resultatstyrd. Ansvaret för 

genomförandet hamnade därigenom på skolnivå och läraren fick agera utifrån rollen som ”Street level 

bureaucrats” (närbyråkrat) (Lipsky, 1980) och utför fältimplementering för att tillgodose uppsatta mål 

med godkänt resultat. 

På realisationsarenan utgjorde lärarna den stora gruppen. Det var på dem förväntningarna stod att 

integrera datoranvändningen i den dagliga pedagogiska praktiken som samtidigt skulle förändras. 

(Söderlund, 2000) 

Implementeringen sker med tekniken som ledstjärna och kan liknas vid en "Top-Down" process där 

tekniken skulle hitta sin egen användning bland användarna (Riis & Jedeskog, 1997) och beskrivs av 

Riis i en rapport från (1991) som en teknik-"Puch" uppifrån där utrymme för "pull" inte skapats för 

lärare. 

Decentraliseringen av ansvar ledde även till en lokala formuleringsarenor på kommunnivå, där 

omformulering av centralt genererade reformbeslut sker, vilket i sin tur bidrar till att lärarna inte alltid 
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förstår förbättrings potentialen i reformerna (Lindensjö & Lundgren, 1986) och vem som ska 

adresseras när implementeringsproblem som uppstår (Sannerstedt &Rothstein, 1997). 

Ytterligare förändringar sker då skolan avregleras 1992 och konkurrensutsätts. Därigenom ökar 

särskiljning mellan hur olika skolor gör egna tolkar av centrala avtal och rektorernas fördelning av 

arbetssysslor under reglerad arbetstid. En studie genomförd av LR (Lärarnas riksförbund, 2011) visar 

hur lärarnas arbetsuppgifter påverkas: 

Rektor kan därmed få andra arbetsuppgifter utförda än de som läraren hade tänkt sig och tar då också 

på ett tydligt sätt över det fulla ansvaret för verksamhet och måluppfyllelse. Rektor kan dock inte 

genom ett sådant agerande få mer arbete utfört, bara andra arbetsuppgifter. 

Decentraliseringen har inneburit att man i organisationer gått från hierarkiskt fattade beslut till en platt 

organisation där det premieras att använda kompetens, kunskap och förmågan att samarbeta, ta egna 

initiativ. Yrkesrollens ramar har på så sätt vidgas (Ekholm, 1998). Vi kan här se att beslut som fattas 

långt ner i organisationskedjan får konsekvenser för den enskilde läraren.  

I sökning och läsning av tidigare studier, forskarrapporter och utvärderingar som berör digitala 

artefakter i skolan, gick det inte att finna något som berör teknikproblem direkta påverkan på 

medielärare och lärare arbetssituation. Oftast presenteras uppkomna problem endast som resultat i 

delredovisningar eller som spinoff effekter, i mötet mellan It och skolans värld. 

3.3 Tidigare forskning hur implementering 

påverkar lärarsituationen 

I rapporter som under några decennier beställts från skolverket och kommuner har utgångspunkten 

varit att utvärdera och undersöka nyttoaspekten i förhållande till skolans pedagogiska uppdrag. I 

slutrapporten från Stockholms stads skolutvecklingsprojekt ”Den totalt IT-anpassade skolan, beskrivs 

detta i ett utdrag ur "[s]yftet med rapporten". "[...] [f]okus på hur implementering och användande av 

datorer och IT kan förstås i termer av skolutveckling och elevnytta." (Hernwall. Kelly & Pargman, 

1999). 

På senare tid har lärares arbetssituation belysts och diskuterats så väl i politik, media som bland lärare 

och i studier gjorda av lärarförbund (2011). I en pågående längre delstudie belyses lärarnas 

arbetssituation av Carola Aili (2014) vid lunds universitet som visar att teknik problem stjäl mycket tid 

uppmärksamhet från undervisning, vilket i sin tur skapar stress och ohälsa (ibid.). 

Vid genomläsning av tidigare forskning hittades väldigt lite som belyste teknikproblems inverka på 

arbetssituationen för lärare. I ett fösta steg accepterade jag det som ett faktum. Vid närmare eftertanke 

slog det mig, att efter många decenniers forskande och utredande kring digitala artefakter i skolmiljö 

är det väl lite konstigt att ingen berört ämnet. Då fenomenet i offentlig och privata organisationer, med 

teknikproblem som drabbar användaren, är ingen nyhet (Söderström, 2011). 

Forskning kring digitala artefakter i skola undersöker oftast nyttoaspekten av digitala artefakter. Där 

ligger fokus på användbarhet i förhållande till kunskapsmålen och hur undervisningen kan så effektivt 

som möjligt nå målen (Söderlund, 2000). Här belyses läraren som någon som besitter kunskap om 

ämnet för undervisning, men att generellt kan ha brister i hanteringen av digitala kunskapsverktyg. 

Problemet hamnar i lärarens knä som sista person i implementerings kedjan. Läraren  ses som en 

felkälla och upplever press på sig och sin lärarprofession får utstå kritik för misslyckade It satsningar. 

Läraren får därigenom klä skott för olika särintressens förväntningar (ibid.). 
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I andra undersökningar som gjorts på lärarens upplevelse av arbetsmiljöklimatet visar de sig att de 

känner sig pressade. Lärare upplever en överbelastning i de egna handlingsutrymmet och ökad stress 

som resultat (Aili, 2014). I undersökning redovisades dock bara teknikproblem som en faktor, bland 

många andra. Det verkar som om forskarna precis som lärarna, jagar enskilda problem och inte ser den 

större bilden. Vad är det då som saknas i forsknings ansatsen utifrån nämnda exempel? 

Fokus från politiker, har varit att pressa in digitala system i en skola som vuxit fram med papper och 

penna som arbetsredskap. Utifrån målen som sattes upp från början verkar det inte fungera helt som 

man tänkt sig, resultaten visar inte på någon större effektivisering i undervisningen (Söderlund, 2000).  

Vad saknas då för synsätt i forskningen, kan det handla om att vända på perspektivet? Är It satsning 

något som efterfrågas av pedagoger (Riis, 1991)? Tidigare forskning visar att tekniska system inte alls 

behövt sett ut på de sätt vi använder de i dag (Blomkvist, 2011). I ett samhällsperspektiv skriver Pär 

Blomqvist att politiker, forskare fortfarande är färgade av ett deterministisk synätt som präglas av, 

"autonomi, icke-social, intern dynamik ". Vilket betyder i skolas värld sker reflektion endast inom 

skolan kontext och utifrån skolan premisser (intern dynamik). Att tekniken är självstyrande (autonom) 

är tillräcklig som den är( icke-social), utan att ifrågasättas i grunden. Detta i förhållande till skolans 

verksamhet som är i grunden uppbyggd social samverkan. Om så är fallet framträder en motsättning 

mellan en tekniksyn som är sig själv nog och en pedagogisk verksamhet som drivs av helt andra 

synsätt. Vad händer då?  

Det resulterar i att detta delade synsättet blir integrerat och ett inbyggt systemfel som oreflekterat blir 

till en permanent del av skolans konstruktion. Sättet som tekniken segmenterats i skolan har gjorts 

medhjälp av innehållet i den idéburna tekniken, där det följt med en uppsättningar attityder och 

värderingar som anses nödvändiga för att påskynda digitaliseringen av Sverige. 

I senaste förslagen från Digitaliseringskommissionen (SOU-2015:28) framgår det tyligt, att för att få 

en så positiv draghjälp av beslutsfattare och människor i företag och organisationer så krävs en hög 

motivation och en viss uppsättning attityder och värderingar. Dessa är framtagna av Europarådet och 

är rekommendationer (Ibid.). Här betonas att icke-kognitiva kompetenser som ska ligga linje med en 

förändringsbenägenhet vilket utesluter andra som kan anses tillhöra äldre värderingar och 

tillbakasträvande attityder och ett hot mot informationssamhället. Detta beskriver flertalet forskare i 

Sverige som ett avgörande paradigm, som styr vart utvecklingen befinner sig (Karlsson, 2005), 

(Zimic, 2014): 

Om ett nyttjande av IT inte kan leda till vilka samhällsorganisationer som helst då innebär det att inte 

heller vilka sociala identiteter som helst kan konstitueras inom ramen för den givna 

samhällsorganisationen (Zimic, 2014). 

När digitalteknik möter skolans värld, blir den vägledande tillsammans med skolans sikte på att uppnå 

kunskapsmålen och därigenom en oskiljaktig kombination. Attityder och beteenden som följer med 

tekniken bli på så sätt korrigerande. När teknikproblem uppstår kan medieläraren inte ge dålig eller 

icke fungerande tekniken skulden vilka orsakar sämre förutsättningar för medieläraren och i slutändan 

försvårar för eleverna att uppnå kunskapsmålen. Skuldfrågan skjuts tillbaka till medielärarens att 

åtgärda. I annat fall har läraren fel inställning, i attityder, värderingar och inte tillräcklig kompetens 

(nyckelkompetenser).  

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning och 

diskussion 
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Jag ser att implementering av digitala system i Svenskt skolsystem, styrs av idéburen syn på teknik 

(Blomkvist, 2011), från europanivå genom Svenska beslutsfattare, myndigheter, organisation för att 

tillslut landa hos medieläraren. Ett dominerade "deterministiskt" förhållningsätt som låter teknik ta 

plats utifrån egna villkor, vilket inte i första hand tar hänsyn till användaren (ibid.) korrigerar 

användaren till att inte ifrågasätta dåligt genomförda implementeringar vilket i sin tur leder till en ökad 

belastning på både lärare och elever, då teknikproblem hamnar i slutanvändarens knä. Den inneboende 

dolda kraft i tekniken tycks betvinga och inte låter sig i första taget blottläggas. Svenska och 

internationella forskare håller på att kartlägga detta område med noggrannhet, men det har än så länge 

inte fått genomslag ute i verksamheterna. Anledningen tycks verkar vara den eufori och den 

opportunism som råder kring digital teknik, likt religiös dyrkan och förblindar (Karlsson, 2005). 
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4. Val av teoretiskt perspektiv 

Här ges en introduktion till val av teori och  vilka bakomliggande tankar som styrt urvalet. 

 Den "lokala nätbyråkraten" LNB, speglar medielärarens arbetssituation i förhållande till 

särintressen och policys. 

 "Svenska byråkratiska modellen" visar hur beslut färdas från politiker genom myndigheter och 

fram till medieläraren som genomför. 

 "Ramfaktorteorin" ligger till grund för hur beslut från regeringen tar form genom myndigheter 

och påverkar hur svenska utbildningssystemet tar plats i skolan. 

 "Tekniksociologi" visar på hur teknik, samhällerliga och sociala synsätt möts och vilka 

konsekvenser det får för medielärarens subjektiva, meningskapande attityder och beteenden. 

4.1 Teori om den lokala närbyråkraten 

Teorin om den "lokala närbyråkratens" (Lipsky, 1980) LNB, valdes i första hand eftersom den bäst 

speglar medielärarens arbetssituation. Här finns det stora likheter med andra yrkesgrupper som arbetar 

med direkt kontakt med brukaren, t.ex. socialrådgivare, poliser, olika lärare grupper och 

sjukvårdspersonal (Löfgren, 2012). Gemensamt är att de utifrån ett "rådrum" ganska fritt kan tolka 

både centralt och lokalt formulerade policys, vilket i gymnasieskolan motsvarar styrdokument. På 

skolan gör rektor upp sina planer utifrån dessa och medieläraren skall sedan både ta hänsyn till 

centrala policys och rektorns lokala tolkningar. Samtidig ska medieläraren bilda sig en egen 

uppfattning inför det egna arbetet. Vilket är väldigt fin balansgång mellan olika särintressen och ställer 

höga krav på läraren tolkningsförmåga där det inte finns ett på förhand rättande facit (ibid.). 

Politiska beslut få konsekvenser för medieläraren när de ska genomföra dessa då allt inte är på förhand 

definierat hur de skall genomföras, samtidig som myndigheter försöker göra kontroller och se om 

regler efterlevs. Vilket är näst intill omöjligt då det inte kan kontrollera varje liten detalj. T.ex. kan 

flera faktorer påverka medielärarens beslut andra än kunskapsmålen. Har eleven presterat väl på 

hemuppgifter, prestation i klassrum och om en dator hängt sig och teknik som krånglar, läraren varit 

sjuk och missat en genomgång innan en uppgift som skall vara klar utifrån en deadline (Ibid.). 

Samtidigt som medieläraren gör egna subjektiva tolkningar, kan kollegiet stå för en helt annan och 

medieläraren upplever ytterligare krav att anpassa sin egen tolkning till kollektivet. 

4.1.1 Översiktlig beskrivning av LNB 

Tabell 1. LNBs arbetssituation och vilka konsekvenser det  resulterar i (Winter & Nielsen, 2008). 

1. Myndigheters har svårt att överinblick och kontrollera hur LNB genomför och hur policys har 

tolkats då LNB utifrån egna subjektiva tolkningar definierar vilket prioriteringar som gäller 

för det egna handlingsutrymmet i, planering, undervisning och deltagandet i övrig verksamhet. 

2. Myndigheter och lokala företrädare kan inte detaljstyra, eller på förhand kontrolleras. 

Eftersom LNB förväntas utföra sitt arbete med diskretion är mycket av vägen fram till ett 

reslutat dolt. 
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3. I samspel med kollegor, elever, övrig personal förväntas LNB skapas kontaktytor som leder 

till samarbete. LNBs tolkning påverkas och omformuleras i förhållande till den omgivande 

kontexten. I en föränderlig skola framträder en oförutsägbarhet som LNB ska verka i. 

4. Med begränsade resurser förutsätts LNB styr upp sin verksamhet, men samtidig har LNB få 

eller inga möjligeter att påverka policybeslut. Därigenom upplevs ledarskapet som luddigt, 

LNB får svårt att göra prioriteringar med vilken tid och arbetsinsatts som skall läggas på 

genomförandet. 

5. Styrmedlen är vagt formulerade, ekonomi som är kopplade till policymål blir till det 

huvudsakliga styrmedlet för att göra prioriteringar i verksamheten. LNB upplever sig pressad, 

olika särintressen och förväntningar ställs mot hur LNB genomfört implementeringen som 

upplever den egna insatsen ifrågasatt. 

6. LNB får iklä sig rollen som ämbetsman som ställföreträdare av  policyn". LNB förväntas 

genomför och ta hänsyn till centrala och lokala policys, utan att ta hänsyn till den egna åsikt 

om dessa. 

 

Tabell 1. Närbyråkratens arbetssituation och vilka konsekvenser det resulterar i: 

 

 Karakteristiskt uttryck för 

närbyråkraters arbetssituation 

Konsekvenser 

1 Arbetsuppgifter som LNB genomför 

är svåra att övervaka. 

LNB har möjlighet att göra egna 

tolkningar av policys och 

genomförande. 

2 Arbetsuppgifter kan inte 

förutbestämmas helt och fullt i förväg 

eller i mista detalj. 

LNB förväntas utföra sitt arbete 

med diskretion. 

3 LNB förväntas samarbeta och 

inkludera brukaren i arbetsprocessen.  

LNB arbetssituationen är 

varierande och präglas av 

oförsägbarhet. 

4 Begränsade resurser för att uppnå 

uppsatta policymål. 

Otydligt ledarskap gör att LNB har 

svårt att avgöra vilken arbetsinsats, 

tid och fokus som skall läggas på 

genomförandet. 

5 Olika syn på metoder och vad som 

skall prioriteras i organisationen och 

osäkra styrmedel  för genomförande. 

LNB ställas mellan motsatta 

intressen och förväntningar. Blir 

därigenom pressade, ifrågasatta hur 

implementeringen genomförs. 

6 Som LNB får den anställda iklä sig 

rollen som ämbetsman för politiskt 

genererade beslut. 

LNB administrerar och genomför 

policybeslut som dom själva inte 

kunnat påverka. 

(Winter och Nielsen, 2008:106)  Översättning: Håkan Sundborg  
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4.2 Svensk byråkratisk modell 

Implementerings forskning tog fart på -70 talet genom ett ökat behov att undersöka problem som 

uppstått vid genomförandet av olika centralt formulerade policys och hur dessa kommunicerades och 

implementerades på regional (meso) och lokal (mikro) nivå. 

Teorin "top-down" (Hill & Hupe, 2009) kan ses som en linjär process där beslut fattas på 

regeringsnivå, övriga steg i implementeringen såg som rutinbaserat och av tekniks art. Detta handlade 

enbart om resursfördelning och hur olika delar i processen kommunicerar med varandra i förhållande 

till ett konsensus. Tydlighet prioriterades för att var tillräcklig i det som kommuniceras så att den som 

skall genomföra, tolkat och förstått besluten rätt. Denna teori begränsas till att tillhandahålla 

information om olika styr och kontroll möjligeter för stat och politiker. "top-down" tar inte hänsyn till 

olika nivåer inom den svenska byråkratiska modellen, vilken i sammanhanget kan ses som 

"dualistisk", den politiska och administrativa delen är frånskilda varandra (Löfgren, 2012). Vilket kan 

tydligöras med att lyfta fram beslutsfattare (principal) och tillämpare (agenter) med två olika ansvar 

(kontrakt). Eftersom det i praktiken är omöjligt att detaljstyra för principalen och att agenten behöver 

"tolka" och är låst av sitt tjänsteutövande (kontrakt), blir principalens verktyg begränsad till styrning 

genom ekonomiska incitament och agentens äskande av medel. När forskare närmare studerade 

processen såg de att genomförande inte följe till punkt och pricka beslutsfattarnas intentioner 

(Löfgren, 2012). 

Därav att ytterligare ansatser tillkom som visar på ett nedifrån och upp perspektiv "bottum-up", (Hill 

& Hupe, 2009), agenten som tolkar och genomför policyimplementeringar på lokalnivå, som 

närbyråkraten ”the street-level bureaucrat” ( Lipsky, 1980). Förutsatt att agenten tar hänsyn till 

gruppen han/hon arbetar med och kan ta självständiga beslut. Läraren som agent tar till sig centrala 

styrdokument och anpassa till lokala omständigheter vilket leder till en viss luddighet i tolkningen. 

Detta individuellt utrymme (fria rådrum) kan ses som ett formulerande av personliga policybeslut 

(Löfgren, 2012). Agentens roll som närbyråkrat tillsammans med tidigare förvärvad kunskap och 

utbildning, skapar denna lokala policyn men kan även inbegripa policy som etableras av en grupp. 

4.3 Ramfaktorteorin 

Teori speglar politiker och myndigheter sätt att genom beslut och utformning av läroplaner styra 

skolan (Lundgren, 1999). Teorin kom till utifrån ett behov att hitta styrningsverktyg för 

implementering av ett nytt utbildningssystem. Tidigare hade regering styrt genom resursfördelig, 

vilket ändrades till resultat och målstyrning. "Ramfaktorteorin" användes vid genomföra 

decentraliseringen av svensk skola (Ibid.) vilket gav den fond och ram som implementeringen av 

digitala artefakter skedde inom. Ramen fungerade som ett verktyg för att inom skolans kontext 

genomföra digitaliseringen kopplat till skolans kunskapsmål vilket enligt författaren kan ses som  

"inomkontextuellt" där åtskillnad inte görs mellan digitalteknik och läroplaner. Synsättet begränsades 

av ramens gräns (Söderlund, 2000). 

4.4 Tekniksociologi 

Tvärvetenskaplig teori "tekniksociologi", undersöker relationen teknik och samhälle eller 

samhällsförändring (Zimic, 2014) och tar avstånd från "teknikdeterminism" samt försöker bryta upp 

låsning av begrepp och synsätt, där tekniken abstrakta värde kopplas till samhälle och kultur som 
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bildar kategorier där tekniken tillskrivs samhällsomvandlare som inte härleds till människans 

betydelse och värde för processen (Ibid.). Denna kritiska hållning är viktig som utgångspunkt för att 

överhuvudtaget kunna iaktta de annars dolda processer som definierar "determinism". Teknik som "det 

objektiva" och medieläraren "det subjektiva", särskiljs och kan inte blandas ihop (Karlsson, 2015). 

"Determinismen" får härigenom tolkningsföreträde och inga mellanting accepteras och "subjektet" 

ignoreras. " Tekniksociologi" används för att bryter upp kategorier vilka kan se som meningskapande 

och viktiga för identifikation och identitetskapande. Denna teoretiska hållning har valts som en ingång 

till att förklara medielärarens  accepterande av de meningskapande attityder och beteenden som 

automatiskt oreflekterat dikterar och korrigerar medielärarens förhållningsätt till tekniken. 
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5. Metodavsnitt 

5.1 Urval 

Valet att låta medielärare som undervisar i praktiska medieämnen delta i undersökningen bygger på 

deras dagliga användande av digitala artefakter både i undervisningen, planering och övrig 

verksamhet. Eftersom största delen av all medieproduktion bygger på användandet av digitala 

artefakter, är medielärare oftast exponerade för den känslighet som digitala system uppvisar och 

därmed återkommande behöver hantera teknikproblem som uppstår. 

Urvalet för vilka skolor som skulle delta i undersökningen, gjordes utifrån söksidan gymnasium.se, där 

skolor som hade renodlade Estetik & Medieinriktning valdes. Anledningen till detta är att på dessa 

skolor arbetar flera medielärare så chansen ökar att hitta spår av intersubjektivitet i lärarens 

upplevelser även att det ställer krav på skolorna att tillhandahålla stabila digitala system som krävs för 

att klara av en större påfrestning, då medieämnena använder sig av relativt stora datamängder. Nu är 

det ju så att även andra undervisningsämnen t.ex. streamar film, vilket kräver kapacitet generellt i 

nätverk och internetkopplingar. Men inom media är det även viktigt med system som klarar av stora 

filer, som används i rörligbild, fotografiskbild och grafiskkommunikation. Stabila nätverk för 

överföring till intern eller externa lagringsplatser, med backup system och tydliga fungerande stukturer 

krävs för att navigera i dessa. Men det kräver även en god kunskap att underhålla en stor maskinpark 

om den ska kunna fungera som enskild del och tillsammans som helhet. Skolor med en tydlig 

medieprofil blir det än mer tydligt om skolan kan leverera och säkerställa säkra digitala system. 

Under en treveckors period kontaktades och genomfördes intervjuer och p.g.a. av den snäva 

tidsperioden valdes sju gymnasieskolor i centrat Stockholm. Ytterligare två stycken valdes bort då jag 

arbetat där och för att undvika jäv och riskera opartiskhet. Urvalet är begränsat då flertalet skolor i 

Stockholms området lagts ner p.g.a. minskade elevkullar och av andra anledningar som jag inte känner 

till. 

Ytterligare begränsning tillkom då höstlovet inföll under perioden men det visade sig att flertalet 

rektorer var kontaktbara och kunde förmedla vidare en förfrågan från mig till medielärarna som 

friviligt kunde anmäla sitt intresse. Tre skolor svarade inte, en skola var upptagen av föräldramöten 

och resterande fyra gymnasieskolor anmälde sig fem lärare två av lärarena var från samma skola. 

Jag har valt att redovisa skolform och deltagande lärare separat då delar av materialet innehåller citat 

som kan uppfattas som kritik av rektorer och ledning vilket riskerar att kompromettera medieläraren 

som står i beroendeställning till ledningen på skolorna. Skolorna redovisas i olika ordning jämfört med 

lärarna. Lärarnas koder som används vid citering i resultatdelen, har tagits bort vid redovisning av 

lärarbakgrund och i övrigt anonymisera. Fördelning mellan kön slumpade sig så att tre var män och 

två var kvinnor vilket upplevdes som ytterligare faktor som kan ge spridning i hur medielärarna 

upplever sin situation. 

Fyra av medielärarna hade samma nivå på utbildning och likartad yrkeserfarenhet. 

Lärarlegitimation. Högskoleutbildad inom undervisningsämnet, Yrkesfarenhet inom ämnesområdet. 

Enda skillnaden var en medielärare som var utan yrkeserfarenhet i undervisningsämnet. 



18 

 

Medielärarna hade ingen eller lite erfarenhet att arbeta på skolor i annan driftsform och då mest i korta 

sejourer i början av karriären vilket hade lite relevans för undersökningen då förutsättningarna i hur 

digitala artefakter användes då och nu helt ändrats. 

Önskemål från min sida var att det fanns en spridningen mellan olika driftsformer då särskiljning  

genom en ökad konkurens om elever mellan skolor kan påverka hur olika gymnasieskolor formar sin 

verksamhet. Av en slump blev representationen fördelat mellan tre olika driftsformer. 

 Aktiebolag: Friskola, vinstdrivande, målet är att förädla verksamheten och att sälja av inom 

fem till åtta år. 

 Aktiebolag: Friskola, vinstdrivande, målet är att förädla verksamheten och att sälja av inom 

fem till åtta år. 

 Stiftelse: Friskola, självfinansierad verksamhet som mål. 

 Kommunal: Ev. vinst återinvesteras i verksamheten. 

 

5.2 Val av metod: Planerings och intervjumetodik 

Vid val metod för undersökningen prioriterades i första hand ökad kunskap om hur teknik problem 

upplevs i skolmiljö för medielärare genom en kvalitativmetod. Utgångspunkten varit att undersöka 

lärarperspektiv som bygger på medielärarens subjektiva upplevelser. Om jag skulle ha valt en 

kvantitativ metod är risken att de subjektiva nyanser som uppkommer hos respondenten att framstå 

som endast fakta "första ordningens perspektiv" och tolkas för vad det är(Kvale, 2014). Husserl menar 

att lyssna efter "fri variation i fantasin" och att låta ett givet fenomen variera i sina möjliga former 

(Ibid.). Här kan jag som undersökningsledaren omedvetet påverka respondenten att svara tillrättalagt 

genom att i ett första läge nöja mig med första bästa svar vilket kan ligga som en första förväntning 

hos den som blir intervjuad: Vad är rätt svar på frågan? 

Frågorna formades halv strukturerat om åtta rubriker som bildade lika många kategorier. Frågorna 

formades under varje kategori och pekade på olika områden i verksamheten. I syfte att cirklade runt 

och därmed ringa in och kartlägga respondenten utsagor som berör verksamhetens olika delar av 

skolans verksamhet. Dessa upprepades vid varje intervju tillfälle på ett likartat sätt. Öppna frågor 

ställdes utifrån en vardaglig nivå där det var möjlig svara utifrån "självförståelse" och/eller ”sunda 

förnuft” (Ibid.) så att jag hade möjlighet att lyssna efter  "intersubjektiva"  uttalanden. Genom en 

"teoretisk förförståelse" och kunskaper från tidigare inläst stoff och ställdes följdfrågor som ökade 

möjligheten för respondenten att vidareutveckla sitt svar. Detta för att skönja respondentens 

uppfattningsperspektiv (Kroksmark, 2007) eftersom lärarens "fria rådrum" är medveten/omedveten 

format som praxis. Detta sker i ett samspel utifrån den sociala miljö läraren befinner sig i där 

mänskliga relationer ständigt omförhandlas. Då vi har behov av att veta vad andra människor vill oss 

(Neander, 2011) vilket kan förstärka delsyfte med frågorna. Att fånga uppfattningar som berör den 

lokala utformade tekniken vilket i vissa fall framstår som dold "svarta lådan" (Blomqvist, 2014). Att 

lägga till observation under intervjuernas gång t.ex. föra anteckningar om beteenden eller kroppsspråk 

har inte tillämpats då målet har istället varit att hitta mönster i likheter och skillnader i lärarnas 

uttalanden och att förstärka dessa genom ett medvetet heterogent urval av deltagarna och på så sätt 

bredda medielärarnas uttalanden. 
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5.3 Datainsamlingsmetod och procedur 

Som första steg, skickades mail ut till rektorer med information om syfte med undersökningen och en 

förfrågan om att intervjua praktisk inriktade medielärare. Därefter inväntades svar och vid kontakt 

bestämdes tid och plats. Fyra av lärarna intervjuades på respektive skola och en lärare i sitt hem. I mail 

korrespondens före mötet uppgav en cirka tid för intervjun och vid intervjuns början stämdes den tid 

av för att säkerställa att avsatt tid var tillräcklig för att hinna med alla steg i intervjun. Insamling av 

material skedd med inspelnig med extern mikrofon kopplad till dator som förbereddes och testade för 

att minimera tekniska problem under intervjun. Stor vikt fästes även på att intervjuerna skedde avskilt 

för att inte störa koncentrationen och att intervjun inte överhördes av kollegor och ledning. Utskrivna 

och fördefinierade frågor inför intervjun som bestod i tydliga huvudrubriker med följd frågor som 

totalt upptog tre A4 sidor och visades inte för någon av respondenterna före eller under intervjun. Jag 

informerade respondenterna att intervjun max pågår i fyrtio minuter vilket också skedde. 

5.4 Rapport metodik 

I ett första steg transkriberades jag intervjuerna utifrån talspråk som försökte efterlikna pauser och 

meningsuppbyggnad som var signifikant för respondenten. Detta i anslutning till själva intervjun för 

att i första hand ha intervjusituationen, färskt i minne. Men även för att så raskt som möjlig kunna 

övergå i att formulera stegen som leder fram till resultatskrivning. Uppfattningen var att författarens i 

förhand formulerade frågekategorier med tillhörande frågor och att de  var tillräckligt för att se tyliga 

mönster utifrån frågornas antagande (Kvale, 2014), detta var inte fallet. För att få tag i meningsenheter 

började nu en ny genomläsning av intervjuerna och teman började växa fram. Eftersom det som 

undersöks består av komplexa system är det som "katten som jagar sin egen svans". Jag kortade ner de 

8 olika kategorierna till fyra teman i resultat delenför. Medielärarnas upplevelser hade ett 

återkommande mönster där startpunkten där lärarnas upplevelser av teknik problem, hur medieläraren 

handlar på dessa, rationaliserar sitt handlande och vilka effekter det genererar. Detta har likheter med 

små enskilda berättelse en slags narrationer med en början mitt och ett slut likt en tre aktare. I 

resultatdelen utförs sorterandet av uttalanden genom att ställa fungerande exempel bredvid mindra 

fungerande. På så sätt ökas särskiljandet och fram steg en ökat tydlighet och spännvidd, hur lärarnas 

arbetssituation såg ut. Tolkningen av skillnader och likheter i lärarnas uttalanden kom i senare 

fördjupad analys, sättas in ett större metaperspektiv där meningskoncentration sedan kan kopplas till 

tidigare empiri och teori (Kvale, 2014). 

5.5 Etiska överväganden 

I undersökningen har jag  tagit hänsyn och följt, humanistisk-samhällsvetenskapliga rådets fyra 

huvudkrav på individskyddskravet (Etik för samhällsvetare, 2011). 

5.5.1 Informationskravet 

”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.” 

Informanten fick innan intervjun information om undersökningens syfte och målsättning och 

kontaktuppgifter om det uppstod frågeställningar före eller efter intervjutillfället. Informanten 

informerades om att intervjun kommer att anonymiseras. 
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5.5.2 Samtyckeskravet 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.” Skolornas rektorer har 

kontaktas i ett första läge, informanten informerat genom ett introduktionsmail och tagit ställning om 

ev. deltagande. Informanten har sedan individuellt tagit kontakt och genom mailkontakt givit sitt 

medgivande till att delta i intervjun. Författaren har inte informerat om att det går att avbryta 

deltagandet i undersökningen när som helst under eller efter intervjun. Kontakt information 

förmedlades till respondenten som informerades om att närhelst kunde ta kontakt om frågor efter 

intervjun uppkom. 

5.5.3 Konfidentialitetskravet 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” Efter varje 

genomförd intervju har ljudfiler sparats med endast med kodade filnamn. Transkriberingar och i själva 

citeringen i uppsatsen har all namn ersatts av koder eller anonymiserats. Lärarnas namn har ersatts 

med kod utifrån intervjuordning L1-L5. Uppgifter som kan koppla individ till skola har tagits bort så 

som skolnamn, företagsnamn, ort.  

5.5.4 Nyttjandekravet 

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.” 

Undersökningen är rent vetenskapligt och materialet kommer därför inte att nyttjas i kommersiellt 

eller icke-vetenskapligt syfte. Efter att undersökningen avslutats kommer alla ljudfiler och 

transkriberats material förvaras på en lösenords skyddad server. 
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6. Resultatredovisning 

Resultatredovisning är indelad i fyra rubriker som representerar lika många teman där varje avsnitt 

inleds med en sammanfattning av vad området berör och vilka slags frågor som ställts under 

intervjutillfällena. I varje avsnitt beskrivs vad som fungerat bättre och sämre och avlutas med en 

sammanfattning. 

 Ansvar och ledning av digitala artefakter. 

 Kvalitet och urval av digitala artefakter. 

 Problemlösning på arbetsplatsen. 

 Hur medieläraren påverkas av teknikproblem i sin lärarprofession och arbetsuppgifter. 

  

6.1 Ansvar och ledning av digitala artefakter 

Medielärare arbetar dagligen i en organisation som binds samman av människor. Verksamheten har 

någon slags formell/informell struktur som återspeglas i lärarens upplevelse av den.  

 Frågorna behandlar, vem gör vad, vem styr och varför? 

 Vem är ansvarig, hur fördelas ansvar kring digitala artefakter? 

 Hur kommer det sig att verksamheten är uppbygg på detta vis kring digitala artefakter? 

 

Medielärarna uttrycker oftast tydligt och klart att de är ansvariga för de digitala artefakterna som berör 

undervisningsämnena så som kameror, licenser i vissa fall hela datalabb med datorer programvaror. 

När det fungera som bäst har medielärarna diskuterats fram tillsammans med ledningen var ansvar 

områdena ska omfatta vem som gör vad. It-tekniker som arbetar på skolan har rätt nivå på kompetens 

som behövs för tar hand om nätverk, skrivare, elevernas datorer, så att de även fungerar ihop. 

Beställer, underhåller och om det uppstår teknikfel finns det tydliga instruktioner för när teknikern är 

nåbar och att tekniksupport ligger i närheten av där medielärarna bedriver undervisning. Att support 

även har kompetens för den avancerad tekniskutrustning som används i medieundervisningen. 

Jag har det så oförskämt bra, för jag har ju en medietekniker anställd. Så fort vi har problem, så ringer 

jag honom så fixar han det. Förut arbetade jag utan tekniker, det var inte kul. När teknikproblem 

uppstod under ett lektionspass, blev det  tvärstop. Försöka laga, stressade elever som skyndar på, man 

blir jätte stressad, inget funkar och man får lägga sig på en lägre nivå. L4 

Där medielärarna har en framförhandlad budget, har de oftast en insyn och kan tillsammans med 

rektor och kollegor demokratiskt fördela medel både under året och med framförhållning på 

nästkommande år. Beslut om inköp har en tydlig stuktur i beställningar, rekvisitioner och redovisning.  

Vår rektor har lagt upp det så att det är en förhandlingsfråga. Han kör ju en ganska demokratisk 

metod. Vi arbetslagledarna sitter tillsammans och förhandlar. Det kan vara så att jag behöver göra ett 

större inköp. Om jag tar mera pengar nu, så tar jag mindre nästa år. Så det där är ganska demokratiskt 

och dom flest är ju resonliga människor, så det funkar oftast ganska bra. L4 
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När ansvars gränser mellan olika kompetenser och ansvars områden är luddiga saknas ofta en tydlig 

struktur. Detta kan enl. lärarna bero på rektor inte har den rätta kompetensen för hantera detta. Vilket 

leder till att rekor mest  prioritera akuta lösningar och att det övergripande besluten tas högre upp i 

företaget där It ansvariga befinner sig dold för den lokala verksamheten.  

Vi tar hand om vårt, allt annat på skolan ger vi blanka fan i. Orkar inte med det längre! För det är 

väldigt rörigt. Vi har två nätverk på skolan som inte funkar ihop. Det är rektors ansvar. L3 

Medielärarna upplever då att de får hitta lokala lösningar och agera som felsöknings detektiver och 

jaga teknik fel som de upplever att de inte har rätt kompetens eller tid för att åtgärda. Då teknikern 

som skall jobba med support har själv ett oklart ansvarsområde vet medieläraren inte när teknikern är 

på plats och upplever att de få hjälp i mån av tid. Då de känner ett stark lojalitet för eleverna och 

anstränger sig de till det yttersta för att få verksamheten att fungera. Måluppfyllelse kommer i konflikt 

med arbetssituationen som upplevs som strulig och rörig och medieläraren försöker i första hand ta 

han om den verksamhet som inbegriper deras egna ämnen, resten försöker de bara upprört mota på 

dörren. 

När medieläraren skall planera för vilken utrustning som behövs för att säkerställa att kursmålen 

uppfylls får läraren äska om pengar och besluten tas av rektor som för en dialog med personer i 

ledande befattning högre upp i verksamheten ingen eller begränsad dialog sker med lärarena. Besluten 

upplevs som slumpmässiga vad som får köpas in eller inte och beslut ändras utan anledning och 

motivation då beslutsprocessen är dold för medieläraren. I ett fall planerade, beställde, installerade två 

medielärare ett helt medielabb. På frågan vem som bad dem göra det? Blev svaret." - Ingen. - Om ni 

inte hade struntad i det, vad hade hänt då? "- Ingenting, jag tror inte dom bryr sig. Dom tror att det 

bara löser sig. L1" 

Sammanfattning: 

I de skolor som har en utarbetad ansvars fördelning för verksamhetens olika delar bygger dessa oftast 

på att skolan har tydliga regler vad som får och inte får göras och att det finns en transparens vad det 

gäller beslutfattande, ekonomi och ansvar. Även i verksamheter som tillsynes fungerar uppstår det 

ibland oklarheter i vissa ansvarfrågor, då upplever medieläraren ett tydligt stöd i att övrig verksamhet 

är upp styrd och kan då lättare adressera och delegera till rätt person och sammanhang. Medielärarna 

som upplever en verksamhet med ständig rundvals av teknik problem har svårt att  adressera och 

härleda vem som är egentligen ansvarig. Flera av lärarna pekar ut pengar som fäller avgörandet och 

styr i verksamheter där beslutsprocessen för ekonomi, ansvarsfördelning och It strategi är dold. 

6.2 Kvalitet och urval av digitala artefakter 

Under denna rubrik ger medieläraren sin bild av vad som styr urvalet av digitala artefakter och om 

dessa är anpassat och "up to date" med undervisning och läroplanernas mål. 

Överlag är medielärarna nöjda med prestanda och kvalité på datorer, kameror, ljudutrustning de själva 

och eleverna använder i undervisningen och som är ämnesanknutna. Detta beror på lärarnas i många 

fall enträget tryckt på rektor om att antingen bevara eller att höja kvalitén med argumentet att den skall 

vara bransch anpassad och stämma med styrdokumenten. 

När jag började här som medielärare, så hade vi inte ens projektorer. En datorsal, som oftast var 

dubbelbokad. På eget initiativ ordnade jag projektorer, den låg någon annan stans och skräpade. 

Oftast kan man dra i lite trådar och se vad som finns, högtalarna fanns också. Så det blir inte alltid 

nyinköp. L5 
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När nätverk fungerar och lärarena upptäcker att även skrivare fungerar, upplevdes det som om 

tekniken föll på plats, men visste inte se vem som låg bakom detta, slump eller någon i ledningen som 

sett behoven kanske? 

Medielärarna uttrycker ett stort missnöje med kvalitén på kringutrustning som är skolans 

gemensamma digitala artefakter och att prestandan är bedrövlig. Stora brister i kompabilitet mellan 

projektorer och datorer i undervisningssalarna t.ex. när film visas på datorerna blir bilden beskuren 

och projektorn visar fel färger. Olika standard på sladdar som inte är kompatibla med varandra. 

När det gäller sladdar till projektorn, är det i denna lokalen HDMI och i förra var det DVI. Då var 

bild och ljud separat, nu sitter de ihop i en kabel. Det var väl nått dom tyckte var bättre för det var 

ljud och bild i samma sladd. Sen är det lite bökigt med såna här adaptrar, de försvinner så lätt. Då har 

det varit olika turer om vi ska ha en var eller om vi ska ha dom fasta i klassrummet? Små rörigt. Det 

finns ju sladdar som direkt passar, minidisplay. Men det finns ju så många olika sladdar och det gör 

ju det bökigt. L1 

Ostabila skrivare som hakar sig i tid och otid och inte går att nå över nätverket. Olika märken och 

ålder gör att de har olika standarder och prestanda. Det vanligast problemet är ostabilt nätverk ena 

stunden fungerar det utmärkt o i nästa är det nere. Lärplattformar som inte fungerar som det sagts. 

Anledningen uppfattar en del medielärare att systemen hänger inte med i utvecklingen när det gäller 

prestanda. För några år sedan användes nätet sporadiskt och begränsat och datorsalar då var 

dominerande användes mest till informationssökning och mailande. Nu har eleverna fått egna datorer 

som de använder mest hela dagen samtidigt med privat mobiler och är uppkopplade mot nätet och 

streamar musik, video och surfar runt. Medielärarna beskriver att tillfälliga behov styr i takt med att 

elevantalet stiger eller sjunker och utbyggnaden av nätverket anpassas efter olika dispositioner av 

lokaler. Ingen har planerat och tänkt på helheten och nya accesspunkter i nätverket adderas till gamla 

utan en tanke på helheten. 

Eleverna klagar ganska ofta att det inte får kontakt med det trådlösa nätverket, vi skulle behöva fler 

accesspunkter. L2 

På en av skolorna sker ägarbyte och två nätverk kopplas ihop och de nya fasta uppkopplingarna 

fungerar helt plötsligt inte därför att det inte är kompatibelt med det nätverk som kopplats in. 

Skolan övergick i ny regi, vissa nätverk ligger kvar i det gamla och vissa i det nya och det gamla 

nätverket funkar inte. Men jag är inte så insatt i det här. Det har sagt att någon skall åtgärda det, men 

det tar sån tid. L1. 

I ett fall byggde medielärarna ett eget separat nätverk för att få det att fungera ihop med deras 

specialanpassade utrustning för media eftersom skolans gemensamma inte var tillräckligt stabilt eller 

snabbt. Här uttryckte medieläraren att med mer pengar underlättar det att skapa lokala lösningar. 

Jag tror inte dom har haft nån strategi. Det började väl med att alla skall ha egna dator, också 

kopplade man in nåt nät i skolan. Det har bara byggts på, det har inte funnits nån grundtanke. Det är 

bara som ringar på vattnet. Det finns ingen stabil It grund det skulle behövts göras för 10-15 år sedan. 

L2 

Medielärarna upplever det som en nackdel för undervisningen att arbeta med ostabila digitala system 

vilket bidrar negativt till undervisningen: "Strular tekniken ledsnar ju eleverna och det blir en negativ 

spiral. L4" 

Sammanfattning: 

Lärare som ansvarar för egen utrustning, trycker på och har genom eget engagemang lyckats äska 

tillräkligt med pengar för att inköp av utrustning som håller tillräcklig nivå, men inte alltid. Flera av 
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medielärarna upplever att skolornas digitala artefakter, präglas ad hoc lösningar som får avgöra vilken 

utrustning som införskaffas eller används. Att det inte finns någon som styr upp helheten. 

6.3 Problemlösning på arbetsplatsen 

Digitala artefakter genomsyrar skolans alla verksamheter såväl under lektions tid som övrig tid vissa 

teknikproblem är återkommande andra inte. 

 Hur upplever medieläraren sina egna, kollegor och skolans förväntningar på hur dessa skall 

hanteras? 

 Hur brukar medielärare lösa tekniska problem och om hjälp tas, av vem och på vilket sätt? 

 

Några av lärarna talar om positiva tekniska problem som berör undervisningsämnet, 

handhavandeproblem som kan ingå i den yrkespraxis och som medieläraren inkluderar i 

undervisningen. Här kan elever ha större kunskap på vissa områden och hjälpa både andra elever och 

läraren. 

Eleverna speciellt i ettan, har dom programvarorna hemma vi jobbar med kan de vara väldigt duktiga. 

En del är så pass duktiga på vissa specialprogram, att dom kan få hålla en liken kurs i det där och det 

brukar vara jätte bra och det tycker eleverna är kul. Man kan inte kunna allt, som medielärare. L4 

När de gäller andra tekniska problemen som berör de gemensamma digitala artefakter på skolan, 

uttrycker medielärare det som viktigt, att ha god tillgänglighet och närhet till teknisk support med 

generösa öppettider. Det ses som en fördel att det finns tillräcklig teknikkompetens även för de digitala 

artefakter som används i undervisningen. En medielärare upplever att om det finns en fungerade plan 

för underhåll med tydliga instruktioner om vilka supportrutiner som gäller för digitala artefakter då är 

det mycket lättare att veta vilka olika tekniska problems som handteras av vem och hur. En 

medielärare uttrycker det viktigt med regelbundna möten kring tekniska spörsmål, eftersom tekniken 

är såpass avancerad så behövs det hållas efter för att fungera. 

Vi lägger ganska mycket tid på det här, men så tycker både teknikern och jag att det är ganska kul, så 

att det känns inte så betungande. Vi behöver inte det, men för att ha den tekniska nivå vi har, så måste 

vi lägga den tiden och det är det värt. L4 

Medielärare uttrycker att de i första hand själva försöker lösa uppkomna teknik problem, för att i ett 

andra skede gå till en kollega eller till it-support. Att läraren inte går till it-support i ett första läge och 

ber om hjälp beror på att kompetensen är oftast spridd på skolorna. Support har hand om vissa delar 

och oftast finns inte den expertis hos anställd tekniker som behövs för medieutrustning problemet 

hamnar på så sätt tillbaka i lärarens knä att hantera. 

Jag kan ju ibland tycka att det är kortsiktiga lösningar, att släcka småbränder. Att det inte finn en stor 

helhetssyn från början, det kan jag ju sakna. Det handlar ju även om nivå, vi träffar ju aldrig dom som 

sitter uppe i ledningen, utan vi går till rektor och han gå vidare högre upp. Så det är en massa saker 

man inte vet någonting om. Så allt det där som det beslutas om, har vi medielärare ingen insyn i. 

Handlar det om pengar? Det har jag inte nån aning om? Så om man lobbar för nått, så kanske det inte 

blir nått. L1 

Här förlitar sig medieläraren på den kunskap som andra kollegor kan av en händelse besitta vilket 

också har det omvända förhållandet att flera lärare känner till att medieläraren besitter kunskaper om 

medieteknik och som en medielärare uttrycker det att det även inbegriper en tro på att därinom är bra 

på all slags digital teknik. 
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Flera medielärare beskriver att de får endast expert hjälp när det är verkligen akuta händelser och bara 

då eftersom det kostar pengar och får då själva administrera och kontakta extern support. Flera 

medielärare uttrycker att det generellt saknas It kompetens hos lärare och att det kan var en av 

anledningarna till att systemen fungera dåligt. Att lärarna inte förstår sig på de digitala systemen och 

inte har rätt kompetens. 

Sammanfattning: 

I fungerande gymnasieskolor, upplever medieläraren sig har överblick och framförhållning då det 

finns en tydlighet vem som har hand om vad och att rätt kompetens som finns i organisationer. Även 

att återkommande teknikmöten ordnas så berörd personal är uppdaterade till stöd för den egna  

planeringen. Det är skillnad på handhavande problem som dyker upp i undervisningssituationer och 

tekniska problem som ligger utanför ämnet. Skolorna gör generellt inte någon uppdelning mellan 

dessa kompetenser i verksamheten, därav att medielärarna får söka egna lokala lösningar som att fråga 

kollegor eller ta in experter som löser problemet i stunden. Eftersom lärarna inte sitter på den 

kunskapen upplever medielärarna att det är svårt att uppfatta hur felet uppstått och relaterar till en 

större helhetsbild och hur det hänger ihop. Det blir då svårt att proaktivt planera för att det ska fungera 

för att kunna förutse kommande problem och dessa kan hanteras. Inställningen från rektor präglas av 

enl. en medielärare, att sådant bara löser sig självt. Även om medieläraren är lösningsfokuserade och 

regelbundet talar om teknikproblem, uppfattar de inte hur lokala teknikproblem hänger ihop med 

helheten och de upplever att verksamheten är delad i vi och dom. "Våran teknik" som används i 

undervisningssyfte. "Deras teknik" som berör skolans gemensamma. Samtidigt kan flera medielärare 

uttrycka att It-kompetensen inte är tillräcklig hos lärare och det kan vara en av felkällorna till varför de 

digitala systemen inte fungerar som de ska. 

6.4 Hur medieläraren påverkas av teknikproblem i 

sin lärarprofession och arbetsuppgifter 

Medielärarnas arbetsdag består av många olika moment, arbetstiden är enl. lag reglerad för alla lärare 

medans omfånget på arbetsuppgifter inte omfattas av detta. Här kan varje skola och rektor bestämma 

var som ska gälla i den lokala kontexten. Generellt ligger en plan för hur många undervisningstimmar 

kontra planeringstid, mentorstid och möten. Vilket kan ökas och minskas beroende på om läraren är 

arbetslagledare, förstelärare eller har andra förtroende uppdrag. Det som blir kvar är övrig och/eller 

förtroendetid. 

 Här ställs frågor om hur medielärarna upplever att teknikproblem påverkar deras arbetsinsatts, 

arbetssituation och arbetsklimatet i och utanför undervisning. 

 

Medielärarna ser på teknik som något föränderlig vilket inkluderar teknik problem som uppstår till och 

från. Hur varje medielärare hanterar teknikproblem visa sig vara olika. Här beskriver en medielärare 

hur kreativa strategier praktiseras, när det kommer till det egna undervisnings ämnet: 

Jag gillar att lösa tekniska problem, att komma runt dom och gäller det programspecifika problem 

som när elever sitter o klipper film, ja då är ganska kul gillar den sortens utmaningar. L1 

Samma medielärare beskriver hur denna kreativa inställning även används till teknikproblem som 

berör skolans gemensamma digitala artefakter. 

Oftast försöker jag kringgå teknikproblem som t.ex. när skolans trådlösa nätet gått ner och slutat 

fungera helt, ja då tar jag fram mobiltelefonen och surfar vidare på 3G nät istället. L1 
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De flesta accepterar teknikproblem och inkludera dessa i arbetet, men säger samtidig att 

teknikproblem egentligen inte ingår i tjänsten som undervisande lärare. Medielärare uttrycker att det 

över tid blivit en del av arbetspraktiken. En medielärare berättar att det kan vara svårt för eleverna att 

till en början hantera teknikproblem så läraren undervisar från egna erfarenheter och lär eleverna hur 

de kan hantera dessa, vilket hon uttrycker på detta vis: 

Jag har jobbar med sig själv och jag har lärt mig acceptera teknikproblem. Nu kan jag sprida den 

kunskapen vidare till eleverna. L5 

En lärare beskriver nackdelen med teknikproblem som om det vore en del av en "Swiss Army Knife" 

vilket han menar är en metafor för hur läraryrket ser ut. Olika verktyg för en mängd områden som är 

bra att ha. Men att verktygen tar som han konstaterar ibland slut. Flera lärare upplever att de själva 

saknar kompetens för att lösa komplexa teknikproblem. Medieläraren upplever en frustration när det 

inte går att lösa problemen då resultatet blir att nivån på undervisningen sänks. Antingen för att lärare 

och elever får använda enklare varianter på digitala artefakter eller att båda tappar fokus under 

lektionstid. Enligt lärarna ställs det på sin spets när det inte går att härleda teknikproblem och förklara 

för sig själva och i slut ändan inte heller för eleverna vad som gick snett. En medielärare beskriver hur 

det kan se ut under ett lektionspass: 

Helt plötslig när klassen tittar på en film hörs ljudet dåligt. Samtidigt är det glapp mellan projektorn 

och min dator så det blir ingen bild. Så går i alla filmen igång. Det är streamat från UR men 

projektorerna går inte att ställa in så att texten syns. Speciellt förra året då hände det hela tiden. Jag 

vet inte hur många timmar jag har förlorat i undervisning på teknikstrul. Där står jag framför en hel 

klass när allt detta händer och tillslut känner jag mig ganska dum. L2 

Medielärarna upplevde stress och frustration, över att inte kunna hantera teknikproblemen som 

eskalerat under lektionspasset. En upplevd brist i rätt kompetens, rätt kunskapen som påverkade 

läraren negativt. Den inre piska driver på då målet är att få till en bra undervisning för eleverna. Detta 

sker när förutsättningarna drastiskt försämras vid olika tekniska problem eller när arbetsuppgifter 

oplanerat adderas som har med teknik att göra som egentligen inte på pappret ingår i deras kompetens 

som medielärare. Detta virrvarr hade på en skola gått så långt och pågått så länge att det lett till dålig 

stämning i personalgruppen och personalen börjat anklagade varandra istället. Detta pga. att ingen 

åtgärdade teknikfel som uppstod om och om igen. "- Man vill hitta nån att skylla på det blir en kultur 

där man alltid vill skylla ifrån sig på nån annan." L2. 

Samtidigt gick det inte att framföra kritik till ledningen som riktades in sig på verksamheten som 

helhet. Krav på att uppnå målen och samtidig som det inte finns en framförhållning uppbyggt runt 

digitala artefakter fick några medielärare på en annan skola att ta tag i saken själva. De startade i 

början av terminen med att projekterade helt datalabb. Beställde, kontaktade leverantörer, extern 

support med specialkompetens. installerade och byggde ihop. Extern support kom och kopplade ihop 

allt som lärarna inte ansåg sig ha kompetens för. Allt arbete tog många timmar i anspråk och då jag 

frågade en av lärarna, om någon bett dem göra detta svarade medielärare: 

- Nej, det var helt på eget initiativ, för att eleverna skulle få en bra undervisning. 

- Om ni hade valt att helt låta bli hela projektet, vad skulle då hänt? 

- Kanske hade dom bett oss göra det, eller tagit in nån externt. Men jag tror inte att man bryr sig, dom 

 tror bara att det löser sig. 

- Vem tror att det bara löser sig? 

- Rektor, han har ju så mycket att stå i. L1 

Utifrån den inledande frågeställningen om hur teknikproblem påverkar lärarnas arbetssituation visade 

sig vid författarens formulering av frågan endast pekade ut ett begränsat område för respondenten att 

svara inom. Frågan var berättigad men visade endast peka på ett symtom. Vid ytterligare 
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genomläsning i en jämförelse mellan medielärarna olika uttalanden pekade på ett större 

problemområde. Det handlar om att lärare upplever att de tar på sig arbetsuppgifter som dom 

egentligen är tveksamma till om de ska ingå i lärartjänsten. Medielärare uttrycker detta på olika vis 

och vid ett intervju tillfället svara en lärare på frågan vad som ingår i ordinarie arbetsuppgifter. "- Av 

teknik? egentligen ingenting, men jag gör det ändå. Annars skulle jag få skit!" L2 

Att utföra dessa arbetsuppgifter men samtidig säga att de nog egentligen inte ska ingå kan ses som en 

rationalisering av handlingen vilket innebär att medieläraren intalar sig själv att man hade goda 

intentioner eller goda grunder med/för sitt agerande/handlade. Medielärarna som intervjuades uppgav 

att bedömningen gjordes utifrån antingen, i mån av tid, ingår i ämnet eller ej, påverkat av särintressen. 

När frågan ställdes hur medieläraren upplevde det som inte ska ingå i lärartjänsten men som läraren 

gör ändå visade sig efter flera följdfrågor att vissa arbetsuppgifter läraren hade utförts som har med 

teknik att göra rationaliserade med "subjektivitet", "sunt förnuft" och/eller utifrån "operant betingade" 

"intersubjektivitet". Här är ett exempel på svar: 

- Jag skulle jag tycka det var skönt om installationer inte ingick i mitt uppdrag. 

- Ingår det i dina ordinarie uppgifter? 

- Ja det gör ju det, när jag skall installera. 

- Är de någon som sagt att du skall göra det? 

- Ja men jag gör ju det! 

- Ja men, är det någon i ledningen som sagt det till dig att göra det? 

- Ja det är det väl, ja kanske inte uttryckt det så där formellt. Men vi har ju olika passioner, så inom 

 alla passioner som är kreativt inriktade, bild och form och musikproduktion, så är det varje lag som 

 installerar, varje ansvarig lärare. 

- Jag bara undra varför du gör det, utan att det står någonstans att du skall göra det? 

- Bra fråga. Jag har bara utgått från att jag som medielärare skall göra det, men det var ju bra att 

 du faktiskt påpekade det! L5 

Flera lärare uttryckte att det är något de har vant sig vid att hantera. Lärarnas sätt att rationalisera 

hanteringen av problemet resulterade i flera fall att extrauppgiften införlivades genom en ökad tids- 

och arbetsbelastning i medielärarens ordinarie arbetsuppgifterna. Det kunde på så sätt bli en del av 

lärarens yrkespraxis och i ett fall hade en medielärare tagit upp inte bara symtomet utan det stora 

problemet runt icke fungerande teknik i ledningsgruppen och då fått tillsvar: " - Är du med oss eller 

mot oss" (L2). Vilket läraren i sammanhanget uppfattade som ett hot. Läraren tillägger vidare i 

intervjun. " - Jag tänker inte ta upp det nån mer gång, för då skjuter du dig själv, jävligt hårt i foten! 

L2" 

Sammanfattning: 

Medielärarna beskriver hur en pressad organisation med en rektor som medvetet/omedvetet trycker ut 

genomförandet och hanteringen av teknik på läraren. Samtidigt som ansvarsfrågan inte har hanteras 

vilket medför i slutändan att medieläraren känner av ett dubbelt tryck att både uppfylla policy mål och 

samtidigt av outtalade förväntningar som finns i organisationen. Detta dubbla tryck försvårar för 

medieläraren att avgöra vilket mandat och handlingsutrymme som gäller för olika slags teknik. 

Konsekvensen av oklarheter som medieläraren upplever kan sammanfattningsvis beskrivas utifrån att 

situationen hanteras antingen genom "rationalisering, projicering av problemet eller ett 

skuldbeläggande genom känna egen brist på kompetens. Risken är att när konstruktiv kritik inte kan 

framföras ökar skuldbeläggande på det egna utförda arbetet, misstro mot kollegor och ett allmänt 

missnöje med oklarheter i vad som är källan till teknikproblemen, hur de skall lösas eller vem som 

skall adresseras? Arbetsklimatet försämras och påverkar inta bara den egna och kollegors prestationen 

utan även elevresultat i slutändan. 
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7. Resultat analys 

I denna del vävs teori ihop med resultatredovisningen i den ordning kapitlen är skrivna. 

7.1 Ansvar och ledning av digitala artefakter 

I de fall där implementeringen av digitala artefakter upplevs av medieläraren fungerat som bäst har 

den centralt formulerade "top-down" (Hill & Hupe, 2009)  policyn omvandlats till en "bottum-up" 

(Löfgren, 2012). Medielärare är med och påverkar i samråd med ledning hur fördelning av ansvar och 

ekonomi ska ske. Detta bygger att det finns en öppenhet i organisationen och transparens där 

medielärarnas synpunkter beaktas. Eftersom medieläraren agerar som lokal närbyråkrat LNB (Lipsky, 

1980), upplever LNB det som viktigt att ha insyn i beslut som innefattar den egna verksamheten där 

gränser finns formulerade för olika ansvarsområden uppstår en tylighet vilket bidrar till en 

framförhållning när det gäller planering och tolkning av lokala och centrala policys (Löfgren, 2012).  

När det är omvända perspektivet praktiserats "top-down" (Hill & Hupe, 2009) trycks genomförandet 

ut på läraren som inte har någon insyn i beslutsfattande kring frågor som berör ekonomi och 

ansvarsfördelning i den egna undervisningen. De ramar som definierar det "rådrum" som LNB har att 

röras sig inom styrs i första hand av kunskapsmålen (Söderlund, 2000) och medlen för att uppnå dessa 

begränsas till äskande av medel (Löfgren, 2012). Utan samråd och i avsaknad av delaktighet och insyn 

i beslut som berör den egna undervisningen resulterar i att LNB inte kan påverka händelser 

övergripande och långsiktigt och LNB upplever krav från ledning och brukaren (elever, målsmän) att 

leva upp till de förväntningar som ställs att uppnå målen. De får iklä sig rollen som ämbetsman för 

policyn (ibid.) samtidigt som de inte kan påverka hur saker och ting ter sig som dom gör i 

verksamheten. Detta blir till en gissningslek var gränsen går för ansvars områden och vilka 

budgetramar som gäller. Luddighet bidrar till att LNB får lösas uppkomna situationer i stunden (ibid.). 

LNB får ägna sig åt att  jagar resurser, teknikproblem, It-support. "Teknologiskdeterminism" blir 

vägledande för hur digitala system tar plats i verksamheten (Karlsson, 2015). Tekniken domesticerar, 

dolt och oreflekterat besluten som styr verksamheten (ibid.). Ansvaret för implementeringen hamnar i 

slutändan i LNB knä och ockuperar deras "rådrum". Vilket leder till att LNB söker lokala lösningar, 

vilka inte följs upp av beslutsfattare. Beslutsfattare och genomförare har ett "dualistiskt" synsätt på 

verksamheten. Vilket leder till att LNB genomförande inte till punkt och pricka ligger i linje med 

beslutsfattarnas intentioner. (Löfgren, 2012). 

7.2 Kvalitet och urval av digitala artefakter 

Ramar för undervisningen styrs av kunskapsmål och medieläraren tolkar dessa utifrån sina tidigare 

yrkeserfarenheter och utbildning i medieämnet (Löfgren, 2012). Med "bottum-up" (Hill & Hupe, 

2009) perspektiv agerar medieläraren som agenter (Löfgren, 2012) vid urval av utrustning som krävs 

för att uppnå målen. I en verksamhet som är styrd av transparens och samråd runt inköp av digitala 

artefakter ökar chansen att det digitala systemet på skolan fungerar som helhet. Detta förutsätter att 

olika delar av verksamheten samarbetar och att olika kontrakt (tjänsteutövande) som styr för 

beslutsfattare (principal) och tillämpare (agenter) jämkar ihop sig vilket bidrar till samsyn på nyinköp, 

administration och projektering (Löfgren, 2012). 
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När ramen för kunskapsmålen styr (Lundgren, 1999) blir urvalet av digitala artefakter endast kopplat 

till måluppfyllelse för undervisningsämnet (ibid.) då styrs rektors beslut runt verksamhens övriga 

digitala utrustning dolt av"determinism". Digitala artefakter (objektiv, neutral) får då ta plats i 

verksamheten utifrån sina egna villkor (Karlsson, 2015). LNB subjektiva tolkningar av verksamheten 

får stå tillbaka för tekniken som får tolkningsföreträde. På så sätt infinner sig en "dualism" i synen på 

implementering. Övrig personal som administrera, genomför inköp av digitala artefakter, ingår inte i 

dessa kontrakt (tjänsteutövande) eller har ett direkt ansvar jämt emot brukaren. Ansvaret ligger på 

rektor att få verksamheten att fungera och styrs i första hand av rådande ekonomiska prioriteringar. 

Därigenom infinner sig en luddighet i vad som gäller för nyinköp, administration och projektering 

(Löfgren, 2012). LNB upplever att teknikproblem som bygger på låg prestanda, olika standard eller 

dålig kvalité, inte går att framföra kritisera uppåt i organisationen vilket leder till att LNB upplever att 

rektor inte bryr sig. Beslut som fattas högre upp i organisationen/företaget vilka kan ses som 

rutinbaserade och implementeringar som gjorts följs inte upp och upplevs av LNB som ogenomtänkta 

och oförutsägbara (ibid.). Då "top-down" implementering genomförs förutsätts att det råder en på 

förhand gällande konsensus runt centralt formulerade beslut (Hill & Hupe, 2009). Nedifrån och upp 

perspektivet "bottum-up" tas det ingen hänsyn till (ibid.).  

7.3 Problemlösning på arbetsplatsen 

När medieläraren (LNB) upplever att teknikproblem stör undervisning och planering behöver LNB 

göra ett subjektivt val. Be om hjälp eller hantera det på egen hand med syftet är att få fungerande 

digitala artefakter som stödjer eleven i att uppnå kunskapsmålen (Söderlund, 2000). Implementeringen 

av digitala artefakter sker genom centrala policys, för att stödja eleven. En samhällsförändrande sy på 

tekniken (Zimic, 2014) bidrar till att den oreflekterat (neutralt) "top-down" (Hill & Hupe, 2009) får ta 

plats i skolan och därigenom blir LNB subjektiva val underordnad tekniken (Karlsson, 2015). Här blir 

LNB beroende av vilka synsätt som styr organisationen där rektor lyssnar på LNB praktiseras 

"bottum-up" (Hill & Hupe, 2009) som ett första steg fungerar som avstämning LNB upplever att 

rektor är förstående. För att ta kontroll över teknikens oreflekterade sätt att ta plats i organisationen 

(Karlsson, 2015) behöver rektor bilda samråd tillsammans med LNB och it-support runt tekniken. 

Detta för att LBS skall slippa bli ställd inför motsatta intressen som motverkar subjektivitet och ett 

ifrågasättande LBSs val av hanlande. Detta gäller även hanteringen av underhåll och att det finns rätt 

tillgänglig teknisk kompetens på skolan. 

7.4 Hur medieläraren påverkas av teknikproblem i 

sin lärarprofession och arbetsuppgifter 

I en skolverksamhet som präglas av variation och oförutsägbarhet ska LNB (medieläraren) tolka och 

genomföra centralt genererade policy beslut (Karlsson, 2015). Samtidigt som det finns olika 

förväntningar på LNB att i samspel med kollegor, elever och övrig personal förhålla sig till 

"intersubjektiva" kollektiva gjorda tolkningar. När teknikproblem uppstår, behöver LNB ta ställning 

till hur dessa skall hanteras. Antingen genom subjektiva, eller intersubjektiva formulerade 

handlingssätt. Digitala artefakter som tagit plats i skolan utifrån egna villkor ställer ytterligare krav på 

LNB att underorda sig tekniken (ibid.). LNB känner sig pressad från flera motsatta intressen och 

lösning blir att LNB inkludera teknikproblemen i det individuella handlingsutrymmet (rådrum) och 

administrerar och genomför beslut som dom själva inte kunnat påverka (Löfgren, 2012). Förs och 
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främst är det teknikens meningskapande attityder och beteenden som automatiskt dikterar och 

korrigerar medielärarens förhållningsätt till tekniken. Då inramningen för skolans organisering styrs av 

kunskapsmålen och digitala artefakters teknikstyrda sätt att ta plats "determinism" vilket inte tillåter ett 

mellanläge, då tekniken oreflekterat skapar ett tolkningsföreträde (Karlsson, 2015). Genom att LNB 

accepterat detta infinner sig en bekräftande genom att tekniken tilldelar LNB identifikation med 

teknikproblemet och stärker LNB identitet (ibid.). Lösnings fokuserade LNB upplevs nu som 

ansvariga och gör sitt jobb. Här finns det möjlighet att i samspel med kollektivet lösa lokala tekniska 

problem i samförstånd. Däremot protesterar LNB mot tekniksystemet funktion som sådant kommer 

intersubjektiva tolkningar av centrala policys korrigera LNB genom att tekniken är nära lierande med 

kunskapsmålen ses de som oantastliga (neutrala) (ibid.). 



31 

 

8. Diskussion 

Under varje rubrik ges först en övergripande beskrivning av relevant fakta från bakgrund tidigare 

forskning och analys resultat. Detta speglas sedan med det som framkom i resultat delen. 

Implementeringen av digitala artefakter har visat sig ha en tight kopplig till kunskapsmålen och 

utvärderingar som gjorts av forskningen har inte skiljt på dessa. Vilket resulterat i att teknikproblem 

endast redovisas som en sidoeffekt av medielärarens arbetssituation. Därför redovisas tekniksyn 

separat i diskussion delen under varje rubrik för att synliggöra de dolda styrmekanismer som tillåtit 

digitala artefakter att oreflekterat ta sin plats på egna villkor i skolan. 

8.1 Ansvar och ledning av digitala artefakter 

Skolan har genomgått en ständig förändring och förnyelse sedan -50 talet, vilket präglat dagens 

verksamheter som kan betecknas som varierad, olikformad och med ett ökat ansvar för rektorer 

(Skolverket. Tema rektor, 2011) och en förändrad roll för läraren (Jedeskog, 1996). Centralt 

formulerade policys skall nu tolkas lokalt av både rektor och medielärarna (LNB) (Lipsky, 1980). 

Förändringen har inneburit att de förut centralt styrda reform implementeringarna, har tryckts ut i 

organisationerna och skall nu ske i en lokal kontext (Lindensjö & Lundgren, 1986). Forskningen visar  

att processen från ett politiska beslut till genomförandet, präglas av delade synsätt med olika 

kravbilder på verksamheten skall skötas (ibid.). Samtidigt har myndigheter lite eller ingen kontroll 

över att det fungera i detalj, eftersom styrmedlen är begränsade till ekonomiska incitament (Löfgren, 

2012). 

Det övergripande syftet med skolverksamhet är att eleverna skall uppnå de centralt formulerade 

kunskapsmålen och skolorna har att bygga upp en verksamhet som ligger i linje med detta. Hur varje 

enskild skola formas, präglas av rektors utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet (Skolverket. 

Tema rektor, 2011). Samtidigt har varje rektor att ta ställning till hur de digitala artefakterna ska ta 

plats i skolan. Vi kan se hur ramarna (Lundgren, 1999) för hur skolverksamheten styrs genom "top-

down" (Hill & Hupe, 2009) drivna policybeslut när skolan skall digitaliseras. Där tekniken utifrån sina 

egna förutsättningar, ska hitta sin egen användning bland användarna (Riis & Jedeskog, 1997). Den 

LNB är enligt detta synsätt den som skall genomföra implementeringen och konkurens om eleverna 

mellan olika skolor medför att verksamheterna behöver snabbt kunna ställa om för att möta en 

föränderlig marknad. För att göra verksamheten konkurrenskraftig, ses en verksamhet som integrerat 

digitala artefakter med kunskapsmålen som en konkurrensfördel. Skolans verksamhet blir därför 

organiserat utifrån denna premiss och tekniken ses som ett verktyg för att organisera verksamheten för 

att nå kunskapsmålen. LNB får svårt att förstå intentionerna för strukturerna som byggt upp i skolan 

och vart det ska leda till (Giddens, 1990) då besluten kring ekonomiska prioriteringar och 

ansvarsfördelning är dolda. 

Utifrån respondenternas utsagor kan vi se att på de skolor som organiserar verksamheten utifrån 

"bottom-up", (Hill & Hupe, 2009) och transparats, där utrymme för "pull" skapats (Riis, 1991). 

Bedrivs möten där rektor och LNB diskutera fördelning av ansvar och ekonomi. Vidare beskriver 

respondenternas att när planering sker utifrån samråd, inträder en tydlighet som gör att LNB kan 

särskilja de olika de kravbilder som de ställs imellan (Löfgren, 2012). I frågor som berör, 

teknikproblem, underhåll och projektering, inköp mm. vet LNB vem som skall adresseras och har 
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ansvar. LNB arbetssituation stärks, genom en tylig framförhållning i det som skall åtgärdas och en 

prioriterings ordning på uppkomna teknikproblem. 

Vår rektor har lagt upp det så att det är en förhandlingsfråga och han kör ju en ganska demokratisk 

metod. Vi arbetslagledarna sitter tillsammans och förhandlar det kan vara så att jag behöver göra ett 

större inköp. Om jag tar mera pengar nu, så tar jag mindre nästa år. Så det där är ganska demokratiskt 

och dom flest är ju resonliga människor så det funkar oftast ganska bra. L4 

På skolor där beslut om ekonomi och ansvars fördelning är dolt och inte inkluderar läraren utifrån 

samråd präglas verksamheten av en luddighet som gör att LNB handlande på uppkomna 

teknikproblem präglas av ad hoc lösningar (Löfgren, 2012). Ingen och lite framförhållning rendera till 

att underhåll åsidosätts och ersätts med tillfälliga lösningar LNB tar på sig ansvar utan att det 

delegerats och känner sig pressade av olika särintressen (ibid.). Medieläraren som LNB får iklä sig 

rollen som ämbetsman för policyn, samtidigt som de inte förstår varför saker och tig ter sig som dom 

gör i verksamheten (ibid.). Brist på tydligt i vem som är ansvarig eller att samråd saknas. 

Forskningen inom skolans värld har fokus lagd på nyttoaspekten i det pedagogiskt arbetet kring 

digitala artefakter (Hernwall & Pargman, 1999). Därigenom utelämnas ansvars fördelningen som berör 

hur digitala systemen byggs upp i sin helhet. Kunskapsutvecklingen prioriteras och den neutrala, icke-

sociala tekniken är oantastlig. Synligast och närmast problemområdet står LNB vilka upplever press 

både från centrala, lokala policys och brukarna (Löfgren, 2012). De ser sig själv som ansvarig även om 

de tycker det inte är helt okey. Rektor är enligt styrdokumenten alltid huvudansvarig. Men tack vare de 

inbyggda nyckelkvalifikationer i tekniken, korrigerigeras attityder och värden och styr LNB 

beteenden. Så tar LNB på sig ansvaret för att åtgärda teknikproblem och ansvarsfrågan blir höjd i 

dunkel (Karlsson, 2015). Detta inte helt enkel för LNB att iaktta då även beslut om ansvarsfördelning 

är dolt eller inte är utrett. 

8.1.1 Teknik syn, ansvar 

Digitala system är präglade av lösa kopplingar så till vida att de är svåra att överblicka och uppfattas 

som komplexa och varierande (Blomkvist, 2011). Svårigheten ligger i att få alla delar att fungera 

tillsammans med varandra som helhet. Om inte kompetens och ansvar är delegerat för detta blir 

ansvarsfrågan spridd och blir uppdelad i olika delar i verksamheten. Vilket LNB upplever som oklar 

och luddig (Löfgren, 2012). Detta ställer stora krav på anställd personal, i frågan om koordination och 

samarbete. Den verksamhet som har rätt teknikkompetens och där ansvarfrågan är utredd går det att 

göra prioriteringar för att konsekvent kopplat ihop systemen för stabil kompabilitet vid inköp, 

underhåll och problemlösning. De i grunden lösa kopplingarna och komplexitet, ses nu som stabil i 

förhållande till överblickbarhet och möjlighet att planera. Medieläraren behöver inte vara insatta i alla 

detaljer och kan överlåta det till experter på varje område. Vid uppkomna teknikproblem präglas 

problemlösningen av samsyn i hur dessa skall lösas och pengar blir inte huvudfrågan utan hur väl 

utrustningen fungera tillsammans. 

På de skolor där ansvarsfrågan inte är utredd ställs olika intressen emot varandra och resultatet blir att 

kompabiliteten missgynnas. Slumpmässiga inköp och underhåll gör att problem inte kan härledas och 

problemlösningen blir oöverblickbar. Fråga om prioriteringar, vad som är viktiga och vilken ordning 

de skall lösas, lämnas därhän. Så även om verksamheten har ekonomiska förutsättningar för att hålla 

en hög kvalitén "up to date" på digitala artefakter, behöver det inte betyda att ihopkopplingen fungerar 

och är kompatibel. Därigenom blir underhåll och problemlösning inkonsekvent. LNB blir upptagen av 

detaljer som inte kan sättas in i ett begripligt sammanhang och helhetsbild. 
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8.2 Kvalité och urval av digitala artefakter 

Media har sedan introduktionen i början av -90talet använt sig av digitala artefakter i undervisningen 

och fr.o.m. Gy2000 (Skolverket, 2000) skrevs det officiellt in i läroplanen att de skulle ingå och i 

skolpengen tilldelades extra resurser för denna investering som skolorna hade. Rektorer som tolkar 

centrala policys för verksamhetens uppbyggnad ska i första hand prioritera elevernas kunskapsmål 

(Skolverket. Tema rektor, 2011). Samtidigt kan kommunalpolitiker eller ägare av friskola ha krav på 

ekonomi (ibid.) och rektor ställs inför dubbla krav och i svajig balansgång. Skolpengen är inte 

öronmärkta och kan fördelas fritt i verksamheten utifrån de central policy mål. Beroende på rådande 

ekonomiska läget har investeringarna i digitala artefakter de senaste decennierna präglats av ovisshet. 

Kvalité kraven på digitala artefakter i styrdokumenten för gymnasieskolan är generella allmänt ställda 

och för media ges inte mer information än t.ex. använda kamera för fotografisk inritning. (Skolverket, 

2011). Vilken prioritet som rektor ger digitalutrusning, beror på rektors utbildningsbakgrund och 

arbetslivserfarenhet (Skolverket. Tema rektor, 2011). 

Ramar för undervisningen styrs av kunskapsmål och LNB  tolkar dessa utifrån sina tidigare 

yrkeserfarenheter och utbildning i medieämnet (Söderlund, 2000). Detta för att avgöra vilka krav som 

ska ställas på digitala artefakter som behövs för att uppfylla målen (Löfgren, 2012). När det lokala 

organisationen på skolan präglas av "top-down" (Hill & Hupe, 2009) äskar LNB medel för att 

tillgodose en strävan till måluppfyllelse (Löfgren, 2012). Forskningen pekar på att rektors 

teknikkompetens som har en avgörande betydelse för vilka syn som präglar digitala artefakter som 

helhet i skolan (Skolverket. Tema rektor, 2011). Medielärarna utrycker inte något sådant i 

undersökningen även om forskningen visar på detta kan jag utifrån medielärarens upplevelser 

konstatera att det finns uppenbara brister i den digitala systemets kompabilitet. Orsaken till detta är 

dolt och ser ut att följa ett "deterministiskt" (Blomkvist, 2011)  synsätt och väg. 

På skolor där rektorerna är inriktade att anpassa verksamheten till det som för stunden upplevs som 

viktigast, faller rektorerna tillbaka till ett beslutsfattande som endast tar hänsyn till enskilda delar och 

prioriteringar upplevs och luddiga och oförutsägbara (Löfgren, 2012). Struktur omvandlingar genom 

ändrade lokala policy beslut, får till följd att en otydlighet smugit sig in i vad det skall leda till 

(Giddens, 1990). 

Skolan övergick i ny regi, vissa nätverk ligger kvar i det gamla och vissa i det nya och det gamla 

nätverket funkar inte. Men jag är inte så insatt i det här. Det har sagt att någon skall åtgärda det, men 

det tar sån tid. L1. 

Det visar sig i undersökningen att flertalet medielärare upplever skolans generella digitalutrustning 

inte håller måttet, vilket till största del beror att ingen ser till helheten att inköp, underhåll och  

teknikproblem präglas då av as hoc lösningar. Här kan vi se att skolor som inte räknar in övrig 

utrustning så som nätverk, skrivare och projektorer, vilka el. medielärarna är det som krånglar mest får 

medieläraren anpassa undervisningsmålen i förhållande till dåligt fungerande teknik. Vilket i 

förlängningen betyder att fokus tappas både för elever och lärare och nivån sänks därigenom på 

undervisnings kvalitén och innehåll. "Strular tekniken ledsnar ju eleverna och det blir en negativ 

spiral. L4" 

Lokal tolkningen som inte görs konsekvent, som endast sker utifrån rektor enskilda beslut och i 

frånvaro av samråd och inflytande. Upplever medielärarna som brist på kontinuitet och förutsägbarhet 

i hur ny och gammal digitala utrusning fungerar tillsamman. Lärarna upplever att krånglet blir 

oöverblickbart. Ekonomi är inte alltid det som fäller avgörande och skolan kan ha en hög standard på 

de digitala artefakterna men ändå funkar tekniken inte ihop. Det som saknas är någon som kan se till 
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helheten och när rektor saknar rätt kompetens (Skolverket. Tema rektor, 2011) och/eller att det inte 

finns detta kunnande representerad bland personalen faller det digitala systemet på dess enskilda delar. 

8.2.1Teknik Syn, kvalité 

Det som medieläraren ger uttryck för är att ledning och medielärare har olika syn på hur 

implementering av teknik i verksamheten ska genomföras. När upplägg på verksamheten bygger på att 

beslutsfattande sker dolt utesluts medieläraren helt eller delvis från att påverka de övergripande 

processerna som direkt får avtryck i undervisningen. Medielärarna blir hänvisade till lokala lösningar i 

det som berör den alldra närmaste tekniken i undervisningen. 

Medieläraren med en pragmatisk syn ställs mot rektor som uppfattas har en teknik opportunism syn 

där tekniken sköter sig självt en s.k. "naturlig bana" (Blomkvist, 2011). T.ex. när nätverk fungerar och 

lärarena upptäcker att även skrivare fungerar upplevdes det som om tekniken föll på plats men visste 

inte se vem som låg bakom detta, slump eller någon i ledningen som sett behoven i verksamheten? 

Det går även att se utifrån lärarnas uppfattning att rektor prioriterar vissa delar i verksamheten som 

ställs mot andra delar verksamheten. Där skolans gemensamma digitala artefakter inte är kompatibla 

med medielärarnas undervisnings anpassade utrustning. vilket kan se som "teknologisk determinism". 

Där rektorn står för det för den "hårda fakta" vilket görs osynliga "i den svar ta lådan” och 

medieläraren står för det "mjuk fakta" förblir, ställd utanför (ibid.). Därmed blir delar av verksamhet 

endast synliga som enskildheter då det inte finns någon på skolan med ansvar för helhetssyn.  

Digitala system är svagt kopplade, vilka framstår som komplexa. Enligt Blomkvist (2011) är 

komplexa system präglas av låg grad av samordning och en avsaknad av central samordning. Detta 

infinner sig när digitala artefakter oreflekterat får ta plats i skolan. Rektor är huvudansvarig för 

tekniken och för att motverka "determinismens" avigsidor behöver enl. medieläraren samråd inrättas 

för att kunna reflektera tillsammans med kollegor och teknisksupport om ansvarsfördelning, inköp och 

ekonomi som berör den digitala tekniken. 

Historiskt sett har medieprogrammet varit kritiserat för att hålla för låg standard på digitala artefakter. 

I denna undersökning visar att till stora delar har själva undervisnings delen blivit tillgodosedd. 

Medans de gemensamma digitala utrustningen hänger inte med. Problemet verka höra hemma i att 

ingen på skolan verkar ansvara för helheten. Om det beror på rektors kompetensbrist eller tidsbrist 

pga. det diversifierade arbetsuppgifter tar allt mer tid eller ekonomi finns det inget svar på (Skolverket. 

Tema rektor, 2011). Det som blir tydligt i medielärarnas uttalanden är att i de fall där läraren upplever 

sig som drabbad av teknikproblem. 

8.3 Problemlösning på arbetsplatsen 

Implementeringen av digitala artefakter i skolan har sett under ett antal decennier, vid olika tidpunkter 

under den här perioden har resultaten utvärderats (Söderlund, 2000). Eftersom målet från början varit 

att stödja eleven att uppnå kunskapsmålen, har även resultaten speglat detta (ibid.). Syftet med 

utvärderingarna har varit att titta på nyttoeffekten av dessa pedagogiska redskap (Hernwall & 

Pargman, 1999). Eftersom kunskap är målet så har tolkningen när problem uppstått vid 

implementeringen tolkats i skenet av målbilden. Dessa pekar på att det saknas kunskap och kompetens 

bland de som skulle stå för genomförandet, lärarna (Söderlund, 2000). Satsningar på att höja 

kompetensen bland lärare inleddes med syftet att bibehålla fart för att inte tappa i internationell 

konkurrens (Digitaliseringskommissionen, 2015). Målfokus har varit så stark i skolan både på att 
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uppnå kunskapsmålen och att digitaliseringen ska slå igenom och vinna mark att andra behov har inte 

uppmärksammades (ibid.). Denna opportunistiska syn på utvecklig har därigenom gjort politiker och 

forskare fartblinda (Zimic, 2014). 

De tillvägagångssätt som tillämpats har varit att med hjälp av regelstyrd (ramfaktorteorin) 

implementering (Lundgren, 1999). Där "top-down" (Riis & Jedeskog, 1997) metoden varit 

förhärskande. Politiker har med hjälp av forskare tryckt ut digitaliseringen i tre steg.  

 Decentraliseringen med hjälp av ramfaktorteorin (Lundgren, 1999) kopplat ihop 

digitaliseringen med kunskapsmålen och lagt ansvar för genomförandet på kommun och 

skolor. 

 Nästa steg var att avreglera skolan med fria skolval (Lindensjö & Lundgren, 1986). Nu flyttas 

stora delar av ansvaret ut till skolorna som konkurens utsätts, viket innebar att de 

nyckelkompetenser som följer med i digitaliseringen stärker målfokus och utesluter 

konkurrenter som vill något annat eller är kritiska (Karlsson, 2005). 

 När nya läroplaner infördes för gymnasieskolan 2011 (Skolverket, 2011) infördes även delar 

av nyckelkompetenserna i styrdokumenten för skolans uppdrag och blir därigenom 

ihopkopplade med digitaliseringens nyckelkompetenser, vilket ytterligare stärker målfokus för 

skolans inblandade. 

 

När den LNB skall hantera teknikproblem i sitt "rådrum", har LNB att ta hänsyn till skolan olika 

centrala och lokala policys och utforma undervisningen i linje med detta (Löfgren, 2012). Som vi kan 

se i inledning till detta kapitel styrs tolkandet av ett korrigerande av kompetenser. Vilket betyder att på 

skolor där rektor har styrt upp verksamheten utifrån egen erfarenhet, kunskap och kompetenser, 

understödjer rektor att det finns tillräcklig tekniskkompetens i form av It-support vilket styrs även av 

hur rektor prioritera ekonomi och fördelar resurser. Kommuner och företag kan ha andra prioriteringar 

stämmer dessa överens med skolverksamheten ökar chansen för LNB får stöd i avhjälpning och 

hanteringen med teknikproblem. Inför rektor samråd ""bottum-up", (Hill & Hupe, 2009) där "pull" 

efterfrågas, stärks även framförhållningen och planering när det gäller underhåll och problemlösning 

över tid. 

LNB (medieläraren) har att ta ställning till teknikproblem som är antingen anknutna till medieämnet 

eller digitala artefakter som berör skolan som helhet och här gör skolorna generellt ingen uppdelning 

mellan dessa. Detta tyder på att "top-down" (ibid.) implementering praktiseras där utförandet trycks ut 

i organisationen och hamnar i LNBs knä (Löfgren, 2012). Nyckelkompetens drivna attityder och 

beteenden korrigerar LNB att på oreflekterat subjektiv nivå gör ett val av handlande. Har rektor inte 

styrt upp hur teknikproblem med digitala artefakter ska handteras i verksamheten upplever LNB att de 

får lösa det själv eller ta hjälp av kollegor. När LNB kontaktar It-support görs det utifrån om de 

bedöms besitta rätt kompetens. Nyckelkompetenserna korrigerar även den egna subjektiva 

uppfattningen LNB har på kompetens som de själv besitter och kollegors, vilken upplevs som 

otillräcklig. Genom dessa uttalande går det att uppfatta att LNB talar om det i termer av "sunt förnuft" 

som i en allmän rådande uppfattning, befästs på så sätt (otillräcklig kompetens)  som "intersubjektivt" 

och internaliseras som subjektivitet hos LNB (Kvale, 2014). 
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8.3.1 Teknik syn, teknikproblem 

Frågan inställer sig vid genomläsning av bakgrund och tidigare forskning. Varför har det inte samtidig 

som digitala artefakter implementerades, planerades in att det skulle finnas en support struktur i 

verksamheterna som understödjer och ta hand om ett sådant tekniskt  komplext system? En av 

anledningarna tycks de facto vara, att den tekniksyn som ligger inbäddade i digitala artefakterna, oftast 

oreflekterat styr (Karlsson, 2005). Denna kraft som den tvärvetenskapliga forskningen upptäckt, 

"teknologisk determinism", där tekniker och brukare är åtskilda i processer där nya system 

implementeras eller underhållsstruktur i verksamheten utarbetas (Blomkvist, 2011). Teknik frånskilt 

från det sociala( icke-social) (ibid.). Får till följd att de två delarna separeras och det är svårt att se 

sambanden dem i mellan. Resultera vid en "top-down" (Riis & Jedeskog, 1997) implementering, att 

både rektors beslut och teknikens idéburna innehåll blir dolt. En oreflekterad process där medieläraren 

har svårt att se vart grundproblemet är och inte heller har ett tydligt delegerat mandat att åtgärda. 

Utfallet upplevs som oförutsägbart. 

Jag kan ju ibland tycka att det är kortsiktiga lösningar, att släcka småbränder. Att det inte finn en stor 

helhetssyn från början, det kan jag ju sakna. Det handlar ju även om nivå, vi träffar ju aldrig dom som 

sitter uppe i ledningen, utan vi går till rektor och han gå vidare högre upp. Så det är en massa saker 

man inte vet någonting om. Så allt det där som det beslutas om, har vi medielärare ingen insyn i. 

Handlar det om pengar? Det har jag inte nån aning om? Så om man lobbar för nått, så kanske det inte 

blir nått. L1 

I många branscher, finns oftast en tydlig stuktur och regler som styr hur ett system skall byggas, med 

syftet inställt på brukarens bästa. Inom projektering och byggande av hus finns tydligt uttalade stuktur 

som reglerar, vem som gör vad och varför. Som ett nav i detta sitter arkitekten som ser till helheten för 

hela projektet (Söderström, 2011). 

8.4 Hur medieläraren påverkas av teknikproblem i 

sin lärarprofession och arbetsuppgifter 

Vid sökning av tidigare forskning på området, gav inget resultat som direkt speglade uppsatsens 

frågeställning. En anledning tycks var att mycket av forskningen inom skolans värld, utförts utifrån en 

nyttoaspekt på kunskapsutveckling för att elever ska kunna effektivare uppnå målen för dessa 

(Söderlund, 2000). Därigenom begränsas synfältet och exkluderar aspekter av arbetets situationen för 

medieläraren runt digitala artefakter. Undersökningen frågeställning är förbisedda i tidigare forskning 

hur teknikproblem påverkar medielärarens arbetssituation. Vilka medielärarna uttrycker som att 

hanteringen av teknikproblem blivit del i de arbetsuppgifter som utförs under arbetsdagen fast att det 

egentligen inte tycker det borde vara så. 

När Implementeringen har skett från centralt styrda policys, infogas digitala artefakter sida vid sida 

med kunskapsmål med stöd av ramfaktorteorin (Lundgren, 1999). Vilket kan ses som vägledande för 

rektor och medieläraren. Vi har kunnat se att i inledningen under förra rubriken, att till policys kopplas 

nyckelkompetenser, vilka fungerar som guide i att korrigerar attityder och beteenden vid 

genomförandet och styr handlandet i händelse som pekar på symtomet (enskilda teknikproblem). När 

det gäller arbetsuppgifter som påverkar formandet av yrkesrollen tillkommer några fler faktorer som 

kan ses som mer djupgående och fungerar som verktyg för att befästa nyckelkompetensernas attityder, 

världen och beteenden.  



37 

 

När olika teknikrelaterade problem dyker upp eller när medieläraren sköter om underhåll eller 

installation av digitala artefakter har medieläraren att ta medvetet/omedvetet ställning till om detta ska 

ingå eller inte i de ordinarie sysslor.  

Här redovisas de fyra steg som medieläraren gå i genom i turordning vid beslut av handling.  

1. Olika teknik relaterade problem.  

2. Medvetna/omedvetna som styr valet om teknikproblem ska hanteras eller inte. 

3. Rationalisering av beslut. 

4. Konsekvens. 

 

Exemplifieras med hjälp av uttalande från två lärare: 

1. Medieläraren (L2) har under en längre tid grott ett missnöje med hur enskilda digitala artefakter 

fungerar (symtom) och hur de från början implementerades. Undervisning och planering störs ständigt 

av illa fungerande teknik. 

2. Medieläraren gör ett medvetet "subjektivt" val och väljer att inte inkluderar teknikproblem i 

undervisningen utifrån sin roll "den yrkesinriktade" i medieämnet (Tsagalidis, 2003). Medieläraren 

framför problemet till ledningen som ett större "implementeringsproblem" av digitala artefakter. 

3. Medieläraren i rollen som "den skolinriktade" bedömer att teknikproblem försämrar för eleven. 

Rationaliseras som att "Elevnytta" kommer i kläm. 

4. Ledningen slår ifrån sig kritiken och lägger ansvaret tillbaka på medieläraren, genom att framföra 

hot om uteslutning "top-down" (Riis & Jedeskog, 1997). Ingenting görs åt grundläggande 

implementeringsproblem över tid och kritik kan inte framföras. Kollegor börjar då istället anklaga 

varandra (projicera) för problem som uppstår i verksamheten. 

 

1. Medieläraren (L5) installerar licenser för mediespecifika datorprogram, men skulle helst slippa. 

2. Medieläraren gör ett omedvetet "intersubjektivt" (Kvale, 2014) val utifrån sin roll som "den 

yrkesinriktade" (Tsagalidis, 2003) att inkluderar installationen i ordinarie arbetssysslor. Gör en 

medveten "subjektivt"  reflektion, vill egentligen slippa att installera. 

3. Rationaliseras som "passion för ämnet" utifrån "den yrkesinriktade" (ibid.) vilket medieläraren 

angav som anledning till varför arbetsuppgiften utfördes. 

4. När det inte finns ett tydligt ledarskap kring ansvarsuppgifter och rutiner, skapar medielärarna 

lokala lösningar. Vilket leder till ökad arbetsbelastning för medieläraren (LNB) (Löfgren, 2012). 

 

Vad jag kan utläsa utifrån de fyra stegen är att medielärarna verkar genomgående i undersökningen gå 

igenom dessa i hanteringen av teknikproblem. Skillnaden mellan verksamheter där teknik och 

ekonomi är hanterade i samråd eller dolt, är att måttet på arbetsenergi och fokus som medieläraren får 

investera. Har teknikproblem, ansvar och ekonomiskfördelning "inte" syliggjorts behöver läraren varje 

gång gå igenom de fyra stegen plus att för varje steg överväga alternativen vilket i sig blir till en 

komplex övning att utföra inför minsta lilla teknikproblem och tar därför orimligt mycket kraft och 

energi i besittning. Eller så inkluderar medieläraren det som en ordinarie arbetssyssla att utföra, viket 



38 

 

även det medför extraarbete som i stället kunnat läggas med högre fokus på elevnytta i planering och 

undervisning. I en verksamhet som är upp styrd behöver inte medieläraren göra dessa överväganden då 

de vet hur de ska hantera situationen och kan flyttas fokus omgående från teknikproblem som syssla 

för uppmärksamheten, till att koncentrera sig på skolans uppdrag att uppfylla kunskapskraven. 

8.4.1 Teknik syn, arbetsuppgifter 

När "top-down" (Riis & Jedeskog, 1997) implementering genomförs i skolans verksamhet påverkas 

läraren i sina beslut och handlande kring teknikproblem då tillåts tekniken ta plats oreflekterat och 

flätas samman med kunskapsmålen vilket bildar den ram som medieläraren kan forma sitt handlings 

utrymme. "Teknologiskdeterminism" dikterar då villkoren för hur tekniken formar medielärarens 

beslut. 

Medielärarna uttrycker att de oftast accepterar teknikproblem som en ordinarie arbetsuppgift. Även om 

de inte håller med att den skall göra det egentligen. Medieläraren tar det ett steg vidare och infogar det 

i lärarrollen och yrkesrollen för media. 

Jag har jobbar med sig själv och jag har lärt mig acceptera teknikproblem. Nu kan jag sprida den 

kunskapen vidare till eleverna. L5 

Vi kan här se att kunskapsmålen flätas samman med tekniken som i sin "naturliga bana" får ett 

tolkningsföreträde och kan på så rättfärdiga sitt handlande med att pressa sig in under lektions tid. För 

att få yrkesrollen med på det hela bär tekniken med sig "nyckelkompetenser" som styr attityder värden 

och beteenden som ställs mot "nyckelkompetenser" som finns inbakade i yrkesrollen för media. 

Eftersom att tekniken har lierat sig med kunskapsmålen och oemotsagt tagit plats kan inte media 

yrkesrollen hävda sig på egna villkor. Därigenom kan läraren uppfatta teknikproblem som en del av 

läraryrket och yrkesrollen för media vilket är resultatet av att tekniken får oreflekterat ta plats och 

upptar medieläraren tid och uppmärksamhet från planering och undervisning. Medielärarens 

godkännande att acceptera teknikproblem som en del av arbetstiden, kan därför tolkas som att läraren 

ses som lokalt ansvarig för teknik som egentligen ligger utanför medielärarens kompetens. Forskning 

där kunskapsmål och teknik inte skiljs åt, blir läraren den som längst ut i implementeringskedjan får 

bära skulden för illa genomförda implementeringar. Därför det är den enda synliga delen i en annars 

dold händelse förlopp från regeringsbeslut till genomförande av medielärare. 
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9. Slutsatser 

Utifrån rapportens olika delar görs nu en sammanfattning. 

Den praktiska medieundervisningen och skolan som helhet har sin grund i att arbeta med papper, 

penna och sax. Genom introducerandet av digitala artefakter i skolan och en helt ny värld av 

möjligheter. Skapar det krav på verksamheten att anpassa skolan arbetssätt för att för att understödja 

arbetet digital utrustning i undervisning. På de skolor där leningen har kunskap och insikt att möta 

denna utmaning har det lett till goda förutsättningar för medielärare att stödja eleverna att nå 

kunskapsmålen i medieämnena. 

För att få digitala artefakter att fungera i undervisningen för medielärarna behöver rektor se till att rätt 

teknikkompetens finns i närhet till medielärarna och att fungerande rutiner utarbetas. Att dolda beslut 

som har med ansvar och ekonomi och som berör medielärarnas undervisning, synliggöras i samråd. Då 

blottläggs dolt idéburna synsätt som följer med digitalateknik, läroplaner. Därigenom får medieläraren 

lättare att sortera ut vad som är kopplat till "den skolinriktade" och "den verkstadsinriktade" 

lärarrollen. Vilket motverkar att de båda blandas ihop vilka annars gör våld på varandra, då de 

inkräktar varandras territorier. 

Det blev tydligt för mig i undersökningen att det fanns ett stort missnöje med den digitala utrustningen 

som används gemensamt för lärare. Lösningen som medielärare oftast praktiserade var att hitta lokala 

lösningar som gjorde deras medieutrustning oberoende av det gemensamma. 

Det går att se utifrån undersökningen att när beslut fattas centralt om implementering utifrån "top-

down" och när samma metod använd för att införa digitala artefakter på skolorna får tekniken dolt ta 

plats utifrån sina egna villkor och det enda som styr är hur ekonomiska prioriteringar görs. Vilket kan 

ses som en vertikal rörelse/rikning. Detta rimmar illa med den slags uppdrag som skolorna fått i.o.m. 

decentralisering där tolkning och genomförandet görs av lärarna lokalt på skolorna. Vilket kan ses som 

en horisontell rörelse/riktning. Sker heller ingen uppdelning mellan läroplaner och teknik blir det även 

lärarnas jobb att tolka hur tekniken skall hanteras och därigenom en extra arbetsuppgift att utföra och 

då med osäkert stöd från tekniksupport. Rektors är ansvarig för att se till att tillräcklig 

teknikkompetens finns i verksamheten som kan hantera och implementera den gemensamma tekniken. 

Hur samråd kring den gemensamma tekniken ska se ut berör inte denna undersökning men det har 

visat sig att med ökad trasparens och insyn och möjlighet att påverka beslut, ökar chansen till en 

fungerande verksamhet. 
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10. Diskussion av metodval 

När första frågeställningen formulerade var författaren helt och fullt inställd på att hitta teknikproblem 

och ickefungerande verksamheter. När sedan det visade sig att det fanns goda exempel på fungerande 

gymnasieskolor infann sig en osäkerhet. Kommer detta att lägga en sordi på resultattolkning för 

läsaren? Kanske var det en inbillning att teknikproblem har en påverkan på medielärarna och att det 

inte behövs belysas. Det visade sig att i resultatdelen att det inte gick att få en trovärdighet i 

beskrivningen av teknikproblem om inte jämförelsen utgjordes av likheter och skillnader mellan 

fungerande och ickefungerande verksamheter. Minas egna erfarenheter som medielärare färgade 

frågeställningen och vid den insikt bidrog det till att ta mig ur en knipan som var självförvållad 

(Johansson & Svedner, 2004). Sedan är frågan om detta är tillräckligt för att täcka hela problem 

området? Svaret visade sig ha två aspekter, det ena är att vidden av problemet visade sig vara mycket 

större och omfattande är jag från början hade insikt om vilket upptäckes vid resultatskrivingen och i 

analysarbetet. Den andra aspekten är att i under själva intervjun då jag inte var medveten om 

begränsningen i frågeställningen finns en uppenbar risk att ledtrådar försvunnit som kan ha en stor 

betydelse för själva undersökningen. Även om de tre första stegen i en intervjun som Kvale (2014) 

beskriver som viktig, uppfylls kan det få till följd att ev. viktiga nya upptäckter inte inrymmes i det 

redovisade resultatet. Det som talar emot är att frågorna var öppet ställda och bevisligen kom det med 

uttalanden som inte författaren hade räknat in, vid konstruktionen av frågorna. 
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11. Framtida forskning 

Utifrån resultatet från denna undersökning, vore det bra om någon tar tag i frågan om att utarbeta en 

medveten arbetsplan för hur digitala artefakter kan intergers i skolverksamheter generellt. Genom att 

forska fram bästa metoderna för att  utifrån evidens säkerställa implementering och underhåll. Liknade 

de som finns vid husbyggen. Vilket uttrycks av en medielärarna som ett behov. Certifieringar som 

garanterar att systemen är i grunden är anpassade till det som dom var byggda för. 

Jag skulle rekommendera att ny forskning som undersöker digitala artefakter i skolverksamhet bedrivs 

även separat från kunskapsmålen så effekten av digitaliseringen synas separat. 
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12. Ordlista 

Accesspunkt: Trådlös central accesspunkt (AP) användas för att koppla ihop datorer, handdatorer, 

smarta mobiltelefoner, mediespelare och annan utrustning på skolan med varandra och internet (Sitter 

oftast i taket eller på väggar synliga och blinkar). 

Digitala artefakter: Samlings namn för tekniska ting som möjliggör informationsteknik. 

Hårdvara: Datorer (bärbara, stationära), tangentbord, datormus, projektorer, AV-utrustning (TV, 

DVD, fjärrkontroller, högtalare, hörlurar, mikrofoner). Extern/lokal- lagringsplatser, nätverk, skrivare, 

div. kablar för el, nätverk m.m. 

Programvara (mjukvara): Operativsystem, ordbehandlare, e-postklienter, lärplattformar, 

ämnesspecifika bild-, ljud- program. 

Lärplattformar: 

LMS (eng. learning management system) eller VLE (eng.virtual learning environment) är en 

webbaserad kursmiljö ursprungligen avsedd för nätbaserade distanskurser, men som idag i allt högre 

grad även används som komplement till traditionell undervisning, för e-lärande och flexibelt lärande. 

En lärplattform eller ett LMS kan beskrivas som ett virtuellt klassrum där kursdeltagare och lärare för 

en specifik kurs kan kommunicera säkert med varandra, och utbyta lösenordsskyddade dokument. 

Lärplattformen hanterar kursuppföljning och kursadministration, exempelvis resultatlistor, 

automaträttade prov, digitalt kursinnehåll i exempelvis text- och videoformat och inlämningskorgar för 

redovisningsuppgifter. 

Operant betingat:  

Skinner hävdade att allt lärande, tänkande, all motivbildning, alla handlingar, tankar, motiv och 

känslor, allt det som gäller språk och även moral kan beskrivas som betingningar. Genom att noga 

kartlägga olika beteenden och vilken typ av konsekvenser som de får och tidigare fått i människors liv 

skulle man kunna förutsäga och kontrollera kommande beteende. Skinner valde termen "operant" 

därför att det är fråga om ett beteende som på något sätt inverkar på fenomen i individens omvärld och 

inte är reaktion på något särskilt. Men en del av dem leder till konsekvenser som förstärker just dem 

och inte andra. Respondent betingning sker "helt automatiskt" när en viss reaktion fås att träda i 

funktion med hjälp av en ny typ av stimulus som inte tidigare utlöst denna reaktion (Psykologiguiden) 

Teknikproblem:  

Hårdvara: datorer, tangentbord, el-, nätverks-, kablar som är trasiga, fasta och trådlösa nätverk som 

slutar fungera eller tappar hastighet.  

Mjukvara: Buggar och saknade licensnycklar som gör att programvaran slutar att fungera. Oplanerade 

automatiska uppdateringar av operativsystem och program. Kan även för medielärare innebära att 

projektera datalabb, installera licensnycklar och allmänt underhåll för digitala artefakter. 

Paraprax :  

"Begreppet bygger på Kuhns paradigmbegrepp inom vetenskapsteorin, där ett paradigm är tänkt att 

motsvara gemensamma ideal, en gemensam världsbild, teori och vetenskaplig tradition som 

vetenskapsmän följer inom sina vetenskapsdiscipliner. Att ett paraprax lever vidare och sprider sig 

beror bland annat på att det får oss att tänka och formulera behov i enlighet med paraparxet, så som 

exempelvis ”Jag behöver en bil” istället för att formulera det som ett transportbehov" (Zimic, 2014). 

Intersubjektivitet: En överenskommelse eller förståelse mellan två eller flera personer (Kvale, 2014). 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Dator
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mediaspelare
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