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Sammanfattning 

Internationella och nationella råd och direktiv om digitalisering i samhället är grund för utmaningar för skolan. Digital kompetens 

anses som en nyckelkompetens för livslångt lärande. Det skapar utmaningar för skolan att utveckla denna kompetens på olika 

nivåer. Det är relevant att studera var skolan befinner sig i digitaliseringsarbetet för att hitta strategier för fortsatt utveckling.  

Studiens syfte utgår från undervisande pedagogers erfarenheter av att använda digitala verktyg i sin undervisning. De olika 

användningsformer som lärarna beskriver lyfts i studien samt hur arbetet med digitala verktyg kan kopplas till kunskapsutveckling. 

Även lärarnas resonemang kring den tillgång till digitala verktyg som finns på skolan sätts i fokus.  

Undersökningen tangerar ett delmål i den nationella digitaliseringsstrategin som handlar om att barn, elever och personal ska ha 

god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten. 

Studien har i sin kvalitativa form sökt svar på frågor kring detta. Undersökningen genomfördes i form av en fallstudie med 

semistrukturerade intervjuer av sex informanter på en skola.  

Resultatet visar ett upplevt behov av kompetensutveckling för pedagoger vad gäller tekniken och undervisning med digitala 

verktyg samt en större tydlighet kring strategier och planer för arbetet med dessa. Ett annat resultat är att lärarna önskar ökad 

kompetens vad gäller hur elever lär sig med digitala verktyg, exempelvis strategier för digital läsning. Sammanfattningsvis 

konstateras att en digital klyfta finns på skolan, d v s tillgången till digitala verktyg är relativt god men kunskap att använda den 

varierar och kan beskrivas som ojämlik. 
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Förord 
 

Att skriva en uppsats är ett tålamodskrävande arbete. Det har varit en stundtals brant 

backe att ta sig uppför. Då och då har det rullat lättare nerför. 

 

Utifrån mitt ämnesområde har jag fått ny insikt i hur många olika faktorer som ska 

samverka för att kunskapsutveckling ska ske. Under arbetets gång har jag lärt mig mer 

om det fantastiska läraryrke som också är mitt. De kunniga och positiva pedagoger 

som finns i våra skolor gör mig stolt. 
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att komma uppför de branta backarna gång på gång av min fina vän. Du är ovärderlig. 

Jag vill också tacka de pedagoger jag fick intervjua i studien. Utan er insats så hade 

ingen uppsats blivit skriven.  

 

Avslutningsvis vill jag tacka min handledare, Mats Bevemyr. Vårt samarbete har 

fungerat fint och jag uppskattar ditt sätt att handleda. Jag har fått god uppmuntran, 

kloka påpekanden samt tips och idéer att använda.  Jag har lärt mycket.  

Stort tack! 
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Inledning 

Det samhälle vi lever i idag innebär en ökad digitalisering inom flera områden. De hjälpmedel 

och verktyg som för några tiotal år sedan var idéer är nu en högst påtaglig verklighet. Människor 

ser idag datorn som ett viktigt hjälpmedel inom flera områden och inte endast som skrivverktyg. 

Mobiltelefoner används inte bara för att kommunicera utan smarta telefoner ger oss möjlighet 

att utföra banktransaktioner, identifiera oss och tillhandahåller medietjänster av olika 

slag.  Informationsteknologin utvecklas i snabb takt och innebär utmaningar och möjligheter 

för människor att hantera verktyg och tjänster på ett tillfredsställande sätt.  

 

Dagens ungdomar är uppvuxna i en digital miljö omgivna av datorer, smarta telefoner och 

sociala medier. De talar det “digitala språket” flytande och skulle kunna kallas digitala 

infödingar (digital natives). Denna samhällsutveckling är däremot ny för många av invånarna. 

De som är uppvuxna delvis före digitaliseringen behöver lära det nya språket efter hand och 

ofta finns det kvar en del av det gamla samtidigt. De skulle kunna kallas digitala immigranter 

(digital immigrants) (Prensky, 2001).  

 

Nationella och internationella råd och direktiv om digitalisering i samhället är grund för 

utmaningar för skolan. I regeringens digitaliseringsuppdrag till Skolverket (2015) lyfts att 

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd i en rekommendation år 2006 angav digital 

kompetens som en av åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande, särskilt viktig för personlig 

utveckling, aktivt medborgarskap och anställning. Det skapar utmaningar för skolan vad gäller 

att utbilda för denna kompetens. Utvecklingen ställer nya krav på tillgång och kunskap vad 

gäller verktyg som används och den undervisning som sker.  

 

Många kommuner och skolor satsar på att utveckla detta område genom att exempelvis köpa in 

Ipads eller datorer till elever och personal. Att satsa på skolutveckling genom att fortbilda 

personal inom området är ett sätt att ligga i fas med samhällsutvecklingen. Trots att många 

kommuner i Europa investerar mycket i digitalisering i skolorna fattas fortfarande stöd för 

pedagoger och utbildning i användandet. Norqvist (2016) lyfter att det tycks existera en övertro 

på “teknologin som en lösning” vilket lämnar pedagoger själva att reda ut hur teknologi, lärande 

och undervisning hänger ihop (Norqvist, 2016). Det skapar stora utmaningar för skolan. 
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Det finns ett stort kompetensbehov vad gäller digitala resurser och lärande i dagens skola. 

Teknologins möjligheter att anpassa undervisningen och skapa förutsättningar för elever med 

olika behov och förutsättningar är stora. Det ställer dock krav på god förmåga att använda 

verktygen på ett sådant sätt att önskad kunskapsutveckling ska ske. Hur påverkar detta 

undervisningen? Är en del av pedagogerna digitala immigranter som har svårt att förstå sina 

elevers sätt att tänka och lära? De har eventuellt uppfattningen att elever fungerar som de alltid 

gjort och att undervisningen därför fungerar på samma sätt. Prensky (2001) menar tvärtom att 

dagens unga har utvecklat andra tankemönster och sätt att ta till sig kunskap än de som tidigare 

varit rådande. Det krävs förändring av både metoder och innehåll i undervisningen för att 

undervisa mer framgångsrikt i den digitala världen (Prensky, 2001). Dagens pedagoger bör 

enligt Prensky (2001) hitta vägar att med hjälp av eleverna hitta strukturer för andra metoder 

och innehåll.  

 

Hur hänger lärandet ihop med användandet av IT-verktyg? Norqvist (2001) refererar till en 

studie kring hur användande av 1:1 verktyg (ett digitalt verktyg per elev) kan kopplas till 

elevens lärande. Studien genomfördes i en dansk kommun 2012 utifrån en satsning på att utrusta 

skolor med digitala verktyg. Eleverna som deltog i den här studien var 12 - 13 år.   Norqvist 

(2001) lyfter att studien bland annat visade att elevens egen uppfattning och kännedom om hur 

det digitala verktyget hjälper dem att lära är viktig. Målet är att de ska kunna välja att använda 

det när de anser att det hjälper inlärningen i en situation och även välja bort det när detta inte är 

ett faktum. I det fallet syns kopplingen mellan lärande och verktyg (Norqvist, 2016).  

 

Skolverkets rapport (2016) om IT-användning och IT-kompetens i skolan visar att det skett en 

ökning vad gäller tillgång till digitala verktyg för både pedagoger och elever. I rapporten nämns 

också att tillgången ojämnt fördelad. Fortfarande används datorerna främst för att skriva och 

söka information. Användning av IT är låg i flera ämnen även om den ökat totalt sett. Rapporten 

visar på ett stort kompetensutvecklingsbehov i skolorna vad gäller kunskap  att använda datorer 

som pedagogiska verktyg i undervisningen samt för skolledare att leda skolutvecklingsarbetet 

inom digitalisering.  
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Nedanstående citat är taget ur den svenska läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2017) under 

rubriken Skolans värdegrund och uppdrag:  

 

alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital 

teknik […] utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att 

utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar 

entreprenörskap (Lgr 11, reviderad version 2017, s.3)  

 

Skolans styrdokument belyser mål inom digital kompetens för elever. Rektor har enligt 

läroplanen (Skolverket, 2017) det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet 

inriktas mot de nationella målen.  I läroplanen står att alla elever ska ges möjlighet att utveckla 

sin förmåga att använda digital teknik och genom undervisningen få förutsättningar att utveckla 

digital kompetens samt att arbetsmiljön ska utformas så att elever har tillgång till en tidsenlig 

utbildning vad gäller miljö och lärverktyg. I läroplanen (Skolverket, 2017) kan under rubriken 

Övergripande mål och riktlinjer läsas: 

 

rektorn har […] ett särskilt ansvar för att […] alla elever får tillgång  

till och förutsättningar att använda läromedel […] och andra lärverktyg  

för en tidsenlig utbildning […] och digitala verktyg, (Lgr 11, reviderad  

version 2017, s. 10), 

 

Vad en tidsenlig utbildning innebär och vad som kommer att krävas av framtidens 

yrkesarbetande formulerar utmaningar för hur dagens undervisning utformas. Det 

utbildningssamhälle som tidigare varit och som byggt på fortsatt utbildning i en tydlig 

progression kanske inte är mest relevant idag. Kommunikationssamhället som vuxit fram i 

snabb takt ställer andra krav på utbildning och på de kompetenser eleverna förväntas tillägna 

sig i skolan idag.  

 

Läroplanen har reviderats (2017) för att tydliggöra att alla elever ska ha tillgång till och 

möjlighet att få kunskap om användning av digitala verktyg. Skolans arbete för att elever ska 

uppnå en hög digital kompetens är ett aktuellt och prioriterat utvecklingsområde. Formuleringar 

om likvärdighet och ett kompensatoriskt uppdrag lyfter att alla elever ska ha samma möjlighet 

till digital kompetens oberoende av vilken skola eleven tillhör eller var eleven bor. Dessa 

förändringar finns dels i läroplanens första och andra del; Skolans värdegrund och uppdrag och 

Övergripande mål och riktlinjer, dels i några av kursplanernas formuleringar för Syfte och 
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Centralt innehåll. I regeringens övergripande mål för digitaliseringsstrategin (2015) står att 

”skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att 

uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen 

och likvärdigheten”.  

 

I digitaliseringsstrategin (2015) finns förutom övergripande målsättning tre fokusområden med 

olika delmål; Fokusområde 1, Digital kompetens för alla i skolväsendet, Fokusområde 2, 

Likvärdig tillgång och användning samt Fokusområde 3, Forskning och uppföljning kring 

digitaliseringens möjligheter. I föreliggande studie tangeras Fokusområde 2 i den nationella 

digitaliseringsstrategin, Likvärdig tillgång och användning. Här är målet att barn, elever och 

personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser i syfte att förbättra 

utbildningen och effektivisera verksamheten.   

 

Utifrån dessa tankar om strategier för att öka den digitala kompetensen för pedagoger, elever 

och yrkesverksamma i skolverksamheten finns anledning att studera hur arbetet kring detta ser 

ut i praktiken. Det är relevant att studera var pedagoger befinner sig i digitaliseringsarbetet i sin 

praktik för att hitta strategier för fortsatt utveckling. Att belysa pedagogers erfarenheter kring 

användningen av digitala verktyg i undervisningen kan stödja det fortsatta arbetet. Likaså är 

pedagogernas resonemang kring elevernas tillgång till digitala verktyg utifrån behov och 

förutsättningar relevant för fortsatt utveckling. 

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att ge kunskap om pedagogers erfarenheter kring användandet av 

digitala verktyg i sin undervisning. Frågeställningarna utgår från pedagogernas subjektiva 

upplevelser och erfarenheter för att ge kunskap om de eventuella förändringar, möjligheter och 

utmaningar i undervisningen som detta arbete gett. Frågeställningarna vill ge ett didaktiskt 

perspektiv på den praktiska användningen av digitala verktyg i undervisningen. Utifrån detta 

formuleras en övergripande frågeställning och två underliggande frågor. 
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Studien avser att besvara följande frågor: 

1. Vilka erfarenheter har pedagogerna kring användandet av digitala verktyg i klasserna? 

2. Hur beskriver pedagogerna elevernas användning av digitala verktyg i undervisningen 

från förskoleklass till årskurs sex? 

3. Hur resonerar pedagogerna kring den tillgång till digitala verktyg som finns på skolan? 

 

Den nya kunskap studien kan ge är att belysa hur pedagoger beskriver arbetet med digitala 

verktyg i sin undervisning. Studien kan ge möjlighet att dra några slutsatser om hur arbetet med 

digitala verktyg i undervisningen kan vidareutvecklas. Kunskap om hur fördelningen av digitala 

verktyg ser ut från förskoleklass till årskurs sex och de erfarenheter pedagogerna beskriver kan 

ge möjlighet att förbättra och skapa större anpassning till elevernas förutsättningar.   

 

Studiens vidare disposition   

Efter inledning och syftesformulering följer en genomgång av aktuell litteratur inom området. 

Denna behandlar en bakgrund kring digitala verktyg i skolan samt motiv för att ha digitala 

verktyg och svårigheter med detsamma. Vidare följer litteratur som behandlar resonemang 

kring tillgång, användande och pedagogers erfarenheter av att använda digitala verktyg i 

undervisningen samt hur det går att tänka vidare kring digitalt lärande. Metoder och arbetsgång 

vid datainsamling och analys samt diskussion kring metodologin presenteras sedan. 

Resultatredovisning av bearbetad   data och diskussion av denna är nästa del. Uppsatsen 

avslutas med en slutsats och förslag till fortsatt forskning. 

 

Litteraturgenomgång  

I litteraturgenomgången kommer en bakgrund till digitaliseringsprocessen som nu sker i skolor 

att tas upp. Även motiv för och svårigheter med digitala verktyg kommer att presenteras. Vidare 

följer litteratur kring tillgång till och användande av digitala verktyg samt pedagogers 

erfarenheter av digitala verktyg i skolan. Till sist redogörs för litteratur gällande lärande kopplat 

till digitala verktyg och resurser. 
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Historisk bakgrund till digitala verktyg i skolan  

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd angav 2006 i en rekommendation digital 

kompetens som en av åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande, särskilt viktig för personlig 

utveckling, aktivt medborgarskap och anställning (Regeringens uppdrag till Skolverket, 2015). 

Den teknologiska utveckling som ger nya möjligheter belyser andra kunskaper och förmågor. 

För skolor är frågan hur elever ska utbildas för den framtid vi inte vet så mycket om. Att den 

digitala kompetensen är en nyckelfaktor för att kunna delta i samhället på lika villkor med andra 

är tydligt. Det är av betydelse att skolan möter utvecklingen och ger förutsättningar och 

möjligheter som gagnar elever och pedagoger. En utmaning för skolan är att hitta och anlägga 

strategier och fokus som leder arbetet framåt. 

 

Ett behov av att skapa en tydlig plan för digitaliseringsarbetet i den svenska skolan märktes 

bland annat i den internationella kunskapsmätningen PISA 2012. PISA (Programme for 

International Student Assessment) är världens största elevstudie och är ett OECD-projekt. I 

studien deltar både OECD-länder och icke OECD-länder. Här undersöks 15-åriga elevers 

kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse.  Studien genomförs vart tredje år.  De 

svenska resultaten visade en nedgång i det traditionella läsprovet och ett värde i nivå med 

genomsnittet för övriga länder i det digitala läsprovet. Svenska elevers försprång vad gäller det 

digitala området har försvunnit och övriga deltagande länder har ökat sina resultat. Det har 

saknats formuleringar kring digital förmåga i de kunskapskrav som finns i läroplanen även om 

det digitala perspektivet lyfts in i läroplaner och kursplaner i grundskolan (Skolverket, 2013) 

Processen att skapa en digitaliseringsplan och strategier för denna kan kort beskrivas som 

följer:   

● 2013 skapades Nationellt forum för skolans digitalisering, utifrån en överenskommelse 

med regeringen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) för att stödja 

huvudmännen i digitaliseringsarbetet (Näringsdepartementet, 2013)  

 

● 2014 lämnade Digitaliseringskommissionen sitt delbetänkande En digital agenda i 

människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår till regeringen med förslag syftande 

att öka digitala inslag i undervisningen (Digitaliseringskommissionen 2014).  
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● Ett regeringsbeslut 2015 gav Skolverket i uppdrag att föreslå nationella IT-strategier för 

skolformer i Sverige. Dessa ska syfta till att öka måluppfyllelse och likvärdighet i 

skolan. Dessutom ska de stärka förutsättningarna för likvärdig tillgång till it inom skolan 

och öka den digitala kompetensen hos elever och lärare och ge ökad it-strategisk 

kompetens hos skolledare (Skolverket 2015).   

 

Skolverkets förslag skulle innefatta användningen av digitala lärresurser, verktyg och arbetssätt 

i undervisningen. I uppdraget ingick även att förslå förändringar i läroplaner och kursplaner för 

att förstärka och tydliggöra programmering som ett inslag i undervisningen samt ge 

förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete i skolan.  

 

Motiv för digitala verktyg i skolan  

Den digitala tekniken är en del av människors liv i många avseenden. Kompetens och strategier 

kring att använda tekniken är av betydelse för att kunna delta i samhället på lika villkor. År 

2013 framhölls i EU-kommissionens meddelande En öppen utbildning: Innovativ inlärning och 

undervisning med ny teknik och öppna utbildningsresurser för alla (Utbildningsdepartementet, 

2013) att skolan i många avseenden inte fullt ut utnyttjar de digitala möjligheter som finns i 

Europas utbildningssystem. I detta uttrycks en oro för att skolan inte kan ta tillvara de 

möjligheter som den digitala tekniken erbjuder och att kompetensen brister. Här lyfts behovet 

av strategier för att utveckla kunskapen.  

 

Andra motiv för en tydlig plan i det digitala arbetet är att elever enligt Skollagen (1 kap. 8–9 

§§, 2010:800) ska ha lika tillgång till utbildning i skolan oberoende av var eleverna bor. Här 

finns ett kompensatoriskt uppdrag att förhålla sig till. I skollagen uttrycks att elever har rätt till 

stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Dock uttrycks 

i Skolverkets rapport IT-användning och IT-kompetens i skolan (Skolverket, 2013) att 

digitaliseringen av skolan fortfarande är ojämn och att elever därmed får olika förutsättningar. 

Den bristande likvärdigheten kan med hjälp av tydlig målsättning för digitalisering i svensk 

skola undanröjas (Skolverket, 2013). Ökad motivation för eleverna och förbättrade 

studieresultat lyftes av Digitaliseringskommissionen (2015) vad gäller vinster med att integrera 

IT i undervisningen. Även möjligheten att kompensera olika typer av funktionsnedsättningar 

med hjälp av IT i undervisningen lyfts. För att både utveckla IT som stöd för skolutveckling, 
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kommunikationsmedel för hem och skola samt effektivare administration behövs att skolledare 

har kompetens för att leda detta arbete (Digitaliseringskommissionen, 2015). 

 

Som ett inslag i att hantera en digital vardag, träna logiskt tänkande och öka intresset för teknik 

införs programmering som ämne i grundskolan i flera europeiska länder. En del i detta är att de 

kunskaper och förmågor som kopplas till programmering stärks och tydliggörs i läroplaner och 

kursplaner. I Sverige revideras läroplanen under 2017 och från läsåret 2018/19 blir det 

obligatoriskt att följa de nya skrivelserna (Skolverket, 2017). 

 

Ett motiv för digitala verktyg i skolan är ökad måluppfyllelse för elever. God digital kompetens 

hos pedagoger är en kan ge förutsättningar för detta. Ett sätt att uppnå denna är ett väl 

fungerande arbete kring användandet av digitala resurser och verktyg (Skolverkets 

lägesbedömning 2015, rapport 421). Studier som visar positiva skillnader i elevernas resultat i 

skolarbetet som en följd av att använda IT i lärandet ökar i antal (Digitaliseringskommissionen, 

2015). Digitaliseringskommissionen lyfter framgångsfaktorer som lärarens digitala kompetens, 

förmåga att leda skolarbetet, integrera IT i undervisningen och ge eleverna utmaningar på rätt 

nivå som betydelsefulla 

 

Andra motiv för arbete med digitala verktyg är att förbereda eleverna för ett samhälle där dessa 

kompetenser behövs. Här har skolan en viktig roll. Prensky (2001) lyfter detta och menar att då 

samhället förändras behöver skolan göra det också. Vi behöver finna andra sätt att skapa lärande 

menar Prensky (2001) och till viss del fokusera på annat innehåll än det som varit rådande 

hittills. Betydelsen av att pedagoger förändrar både metoder och till viss del innehåll i 

undervisningen för att motivera och stödja elevernas utveckling betonas (Prensky, 2001). Detta 

utifrån antagandet att dagens elever har utvecklat andra förmågor att lära och tänka utifrån sin 

uppväxt i den digitala världen och dessa kan pedagoger utveckla vidare i skolan.  

 

Svårigheter med digitala verktyg i skolan 

Enligt Skolinspektionens granskningar (2012) har satsningar gjorts på inköp av IT-utrustning 

till många skolor men dessa har i många fall inte följts av satsningar på att utveckla 

användningen av den. Därmed upplevs inte att utrustningen blivit ett stöd i det pedagogiska 
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arbetet (Skolinspektionens granskningar, 2012). Andra resultat av granskningen var att 

skolledarna oftast inte styrde hur användningen av IT på skolan skulle gå till. Därmed blev 

användningen en fråga om hur intresserad den enskilde läraren var. Lärarnas behov av 

kompetensutveckling tillgodosågs inte vilket ledde till att verktygen fanns men däremot fanns 

inte kompetens att använda dem. Detta lyfter även Norqvist (2016) och beskriver att flera 

kommuner har köpt in teknologi men sedan lämnat skolor och pedagoger ensamma utan stöd 

eller vidare utbildning i användandet.  Norqvist (2016) menar att övertron till teknologi och 

datorer som i vissa fall råder kring att verktygen ska ”lösa allt” och leda till kunskapsutveckling 

av sig själv är ett misstag. Svårigheter för skolan kan då vara att försöka överbrygga den digitala 

klyfta som kan uppstå när tillgångsklyftan försvinner. Teknologin finns men inte pedagogers 

eller elevers kunskap att använda den (Norqvist, 2016). Svårigheter med att använda tekniken 

lyftes redan 2006 av OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) då 

resonemang kring teknikstödda metoder som kan utveckla lärandet fördes. Här beskrevs 

möjligheterna att ta tillvara och utveckla användandet av tekniken istället för att effektivisera 

den traditionella skolan.  

  

Möjligheter till digital kunskapsbedömning är ett aktuellt ämne och Skolverket har bland annat 

påbörjat arbete med att skapa digitala nationella ämnesprov (Skolverket, 2018). En 

försöksverksamhet kommer under åren 2018 - 2021 i 100 skolor pröva de olika delarna i en 

teknisk lösning för digitala nationella prov, undersöka skolors beredskap att genomföra digitala 

prov samt pröva former för extern bedömning och medbedömning (Skolverket, 2018).  

 

Tillgång till digitala verktyg i skolor  

OECD:s kartläggning (2006) visade att Sverige har stor tillgång till teknik vid jämförelse med 

andra europeiska länder. I grundskolornas läroplaner finns ambitioner som handlar om att 

elever ska ha tillgång till moderna IT-baserade lärverktyg (OECD, 2006).  Här beskrevs även 

att Sverige var ett av de länder i Europa som hade störst skillnad i datortäthet mellan skolor i 

landet jämfört med tidigare undersökningar. Ett exempel på detta var att elever i 

förortskommuner till storstäder hade större tillgång än elever på landsbygden. Skolans uppdrag 

att skapa likvärdig tillgång till digitala verktyg belystes. 
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Skolverkets rapport (2016) visar på en kraftig ökning av tillgång till digitala verktyg för 

pedagoger och elever i skolan. Dock är den fortfarande ojämnt fördelad. I skolor med låg 

tillgång till verktyg finns då inte samma möjligheter till kunskapsutveckling inom det digitala 

området. I regeringens delbetänkande En digital agenda i människans tjänst - en ljusnande 

framtid kan bli vår (2014) lyfts dock att tillgången till IT-utrustning varierar mellan olika platser 

i landet och huruvida skolhuvudmännen väljer att lägga fokus på att förse skolor med detta.  

Här betonas även skolans kompensatoriska uppdrag vad gäller likvärdigheten. 

 

Användande av digitala verktyg i skolor  

Trots att mängden datorer ökat i skolan och användarmöjligheterna har förbättrats visar 

Skolverkets rapport (2013) att användningsgraden är ungefär densamma som i genomsnittet i 

EU. Inte heller har sättet att använda verktygen ändrats så mycket sedan Skolverkets förra 

undersökning. Verktygen används i undervisningen främst för att söka information, skriva och 

eventuellt göra presentationer (Skolverket, 2013). Några år senare visar en ny rapport 

(Skolverket, 2016) att verktygen fortfarande till övervägande del används för att skriva texter 

och söka på nätet. I rapporten beskrivs att användningen av IT i undervisningen har ökat i alla 

ämnen även om den totalt sett fortfarande är låg. Den visar också att det finns ett stort 

kompetensutvecklingsbehov i skolorna vad gäller användande av digitala verktyg i 

undervisningen samt för skolledare att leda skolutvecklingsarbetet inom digitalisering 

(Skolverket, 2016).  

 

Användande av digitala verktyg i skolan kan innebära utmaningar och nytänkande för både 

pedagoger och elever. Det är en missledande tanke att alla ungdomar är digitala infödingar 

(digital natives) som automatiskt är IT-vana och kunniga (Hylén 2013). Populationen är inte 

homogen och långt ifrån alla ungdomar är IT-vana eller intresserade (Hylén, 2013). Här spelar 

även socioekonomiska faktorer i ungdomarnas bakgrund in. Skolverkets rapport om IT-

kompetens och IT-användning i skolan (2016) visar att bland elever från mer gynnade 

omständigheter är fler aktiva internetanvändare. Här lyfts vikten av att inte schablonmässigt 

placera ungdomar i ett “intresserade av IT-fack” (Hylén, 2013). Det kompensatoriska uppdraget 

för att balansera eventuella ojämlika förhållanden som råder i skolan lyfts här (Skolverket 

2016). 
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Ibland refereras till unga som digitala infödingar (digital natives) som är uppvuxna med den 

digitala tekniken. Prensky (2001) lyfter hur en del pedagoger tillhör vad han kallar digitala 

immigranter (digital immigrants) vilka ser på kunskap och lärande på ett annat sätt än dagens 

unga vilket har lett till att användandet av digitala verktyg i undervisningen inte varit prioriterat. 

Prensky (2001) menar att många pedagoger inte vet hur de ska undervisa med hjälp av digitala 

verktyg eller hur eleverna lär sig med dessa. Norqvist (2016) vidgar detta resonemang och lyfter 

att verktygen har delats ut och pedagogerna har själva fått gissa sig fram kring användandet. 

Att ändra fokus från tekniken i sig till hur den kan användas på ett framgångsrikt sätt i 

undervisningen med hjälp av att använda resurser för lärande och organisering av arbetet är 

nästa steg menar Norqvist (2016). Även Grönlund (2014) resonerar att svårigheter kan 

övervinnas då innovationsfasen (dela ut teknik mm) övergår i en fas av ”effektiv produktion” 

då skolans resurser i form av teknik, lärare, lokaler, informationssystem, samlas för att sprida 

kunskap och effektivare arbetssätt. Grönlund (2014) menar att det förändrade arbetssätt som 

krävs för att stödja skolan i utvecklandet av nya kunskaper är beroende av ett tydligt 

skolledarskap. Arbetet med digitala verktyg och IT i skolan blir då en ledningsfråga (Grönlund, 

2014). 

 

Andra svårigheter med digitala verktyg i skolan kan vara om och hur elevernas 

kunskapsutveckling kan höjas i och med användandet av dem. Norqvist (2016) hävdar att 

1:1verktyg (en dator eller surfplatta per elev) ofta motiveras i skolan som ett sätt att öka 

elevernas kunskapsnivåer och få större måluppfyllelse. Många debattörer talar för att ”datorn 

löser allt” vilket resulterat i att pedagoger inte fått tillräckligt stöd i användandet av dessa 

resurser (Norqvist, 2016).  Grönlund (2014) knyter an till detta och menar att för att se 

förändring behövs kunskap att använda tekniken på rätt sätt och då effektivisera lärandet menar 

Grönlund (2014). Han lyfter vidare att tillgänglig forskning ännu inte visar att det finns någon 

korrelation mellan ökad teknikanvändning och bättre elevprestationer på standardiserade 

nationella prov (Grönlund, 2014).   

 

Pedagogers erfarenheter av att använda digitala verktyg 

Regeringens delbetänkande (2014) beskriver pedagogers upplevelse av att hantera olika IT-

system och verktyg som krångliga och tidskrävande att använda. Internetbaserade plattformar, 

som ska möjliggöra samarbete mellan elever och lärare digitalt, finns i ca 60 procent av 
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grundskolorna vid denna undersökning. De uppfattas som svåra att hantera av pedagoger 

(Regeringens delbetänkande, 2014). Det finns olika faktorer som påverkar hur och i vilken 

utsträckning lärare använder digitala lärresurser menar Hylén (2013). Han pekar på att det är 

relevant att flytta fokus från den enskilde lärarens attityder till den kontext som finns, det vill 

säga hur systemet (organisationen/skolan) uppmuntrar och stödjer användning av digitala 

lärresurser (Hylén, 2013).  I detta sammanhang lyfter han kompetensutveckling för lärare som 

en avgörande åtgärd för att åstadkomma förändring i arbetet med digitala verktyg. Det är alltså 

inte tekniken i sig själv som skapar förändringar i skolans arbetssätt utan kunskapen om hur de 

kan användas för detta (Hylén 2013).  

 

Faktorer som påverkar lärares användning av digitala verktyg i undervisningen kan vara 

exempelvis förkunskaper, eget intresse eller den pedagogiska filosofi läraren har. Pedagogers 

förkunskaper och intresse för den nya tekniken spelar roll för i vilken omfattning de använder 

den i undervisningen menar Prensky (2001). Prensky (2001) lyfter att lärare som redan har viss 

kunskap tenderar att utveckla och använda den. Lärares pedagogiska filosofi kan påverka deras 

datoranvändning. Prensky (2001) förklarar att lärare som beskriver sig som “konstruktivister” 

(vi skapar kunskap i samarbete med omvärlden) har större användning av digitala verktyg och 

lärresurser i undervisningen jämfört med de som ser sig som “traditionalister” (vi använder oss 

av det vi vet har fungerat förr). Han resonerar vidare om en del pedagoger som digitala 

immigranter (digital immigrants) som är osäkra på användandet av digitala verktyg i 

undervisningen (Prensky, 2001). Däremot lyfter Hylén (2013) att det inte finns något stöd för 

att faktorer som ålder, kön eller utbildningsnivå skulle påverka nämnvärt vad gäller i vilken 

omfattning pedagoger använder digitala verktyg i undervisningen. 

 

 Att lära med hjälp av digital teknik  

Att lära med hjälp av den nya tekniken kan innebära att fokusera på nya förmågor och 

kompetenser. För pedagoger kan det handla om att dels ha kunskap om vilka dessa är och veta 

hur de lyfts fram i undervisningen. Prensky (2001) menar att många unga är vana vid digital 

teknik och har utvecklat förmågor som bland annat handlar om att göra flera saker samtidigt, 

att vara flexibel och att skapa sin egen upplevelse utifrån det lästa. Arbete som innefattar 

informationssökning, kritiskt granskande, skapande, argumentation och presentation är 

exempel på områden där IT-användningen kan bidra mest. Läroplanen fokuserar också på den 
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typen av kunskaper. En utmaning för skolan kan vara att ta tillvara och utveckla dessa 

kunskaper vidare (Prensky, 2001). 

 

En kompetens som kan vara väsentlig i detta arbete är förmågan att kunna läsa och förstå digital 

text på ett framgångsrikt sätt. I PISA-undersökningen år 2009 testades bland annat digital 

läsförmåga för första gången. I PISA 2009 fanns förutom testen i läsning, matematik och 

naturvetenskap även möjlighet att göra ett frivilligt digitalt lästest i vilket Sverige deltog. Några 

av de resultat som lyfts i studien visar att svenska elever hade högre medelvärde på det digitala 

lästestet än det traditionella. Vidare syntes att skillnaden i läsförmåga mellan flickor och pojkar 

var mindre i det digitala testet. Testet visade att de som var goda traditionella läsare även var 

goda digitala läsare men inte tvärtom. 

 

Utifrån PISA (2009) undersöker Skolverket (2013) digital kontra traditionell läsning. De två 

typerna av läsning har vissa likheter, såsom förmåga att kunna avkoda snabbt och säkert, binda 

ihop bokstäver till ord och sedan till meningar. Att läsaren har en språkförståelse och därmed 

uppfattar innebörden i det lästa underlättar läsningen (Skolverket, 2013). Vidare lyfts att det 

finns skillnader i vilka förmågor som behövs för att läsa digitalt jämfört med traditionellt. 

Texter lästa på papper är oftast strukturerade linjärt, vi läser från början till slut medan digitala 

texter ofta kombinerar medieformer såsom text, bild, fotografi, radio, television samt grafisk 

design (Skolverket, 2013). Läsaren hoppar mellan länkar (hyperlänkar) som finns i texten och 

bygger på så sätt sin egen text. Att på detta sätt göra ett eget urval i textinformation brukar 

refereras till som “navigering” (Skolverket 2013). I Skolverkets undersökning (2013) listas fyra 

färdigheter som nödvändiga vid digital läsning; multimodal literacitet, navigering, IT-

färdigheter och informationsfärdigheter. Multimodal literacitet kan förklaras som förmågan att 

tillgodogöra sig information som bygger på bilder och annan icke-språklig kommunikation vid 

sidan av vanlig text (Skolverket, 2013). 

 

Att ha goda strategier för att resonera och dra slutsatser, använda kunskapskällor och 

självreglerande läsprocesser är viktigt för att kunna läsa digitalt (Skolverket, 2013). Att 

översiktsläsa, leta nyckelord, icke-linjär läsning och selektiv läsning är karaktäristiskt för digital 

läsning medan mindre del av läsningen ägnas åt koncentrerad läsning och djupläsning Läsning 

på dator ger en överblick och den kan karaktäriseras som fragmenterad (Skolverket 2013). Mer 
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kunskap inom detta område kan vara en betydelsefull faktor för att framgångsrikt utbilda för 

digitalt läsande.  En medvetenhet hos pedagogerna kring vilka förmågor som behövs för de 

olika sorternas läsning kan stödja det vidare arbetet.  

 

Att arbeta med digitala verktyg i lärandet aktiverar flera olika förmågor, exempelvis multimodal 

literacitet (Selander & Kress, 2017). Kunskap om detta kan ha betydelse för hur undervisningen 

utformas och hur pedagogerna ser på digitalt läsande och lärande (Selander & Kress, 2017). 

Dagens elever har ofta stor vana av att via datorn “läsa” multimodalt och då använda olika 

uttryck och skapa sin egen text av detta. Resonemang i skolan kring hur lärande kan optimeras 

utifrån de tekniker, resurser och organisationer som finns kan vara aktuellt (Selander & Kress, 

2017). 

Teoretisk utgångspunkt 

Ett sociokulturellt perspektiv används för att tolka studien och det resultat som framkommer. 

Detta perspektiv baseras på tanken att människan hela tiden lär och utvecklar ny kunskap i 

samspel med sin omgivning. Lev Vygotskij (1896-1934) var företrädare för det sociokulturella 

perspektivet på lärande och stod för idén att mänsklig utveckling sker i samspel med 

omgivningen. Säljö (2014) refererar bland annat till Vygotskijs tankar om barns utveckling och 

lärande. Han beskriver de olika resurser, språkliga (intellektuella) och fysiska, som vi använder 

för att förstå vår omvärld och vårt agerande i denna. Dessa resurser kan i ett sociokulturellt 

perspektiv kallas redskap eller verktyg.  

 

För att människan ska kunna tänka och lära krävs att resurserna samverkar. Det gäller de som 

finns hos individen själv, i den sociala interaktionen och i den materiella världen. Resurserna 

kan i sammanhanget kallas kulturella redskap. Dessa kulturella redskap, resurser, kan i denna 

studie vara samverkan av fysiska redskap (artefakter) i form av digitala verktyg eller 

informationsteknologi och språkliga resurser och förmågan att kommunicera i det (sociala) 

sammanhang som fokuseras. Människan utvecklar idéer och intellektuella kunskaper i samspel 

med utveckling av materiella resurser. Dessa förs vidare och utvecklas genom nytt användande 

(Säljö 2014). Att lära handlar, enligt Säljö (2014), om hur vi använder de kunskaper som är 

delar av vår kultur och vår omgivning. Vi har förmåga att med hjälp av språket både utföra 

handlingar och kommunicera om hur de utfördes vilket är en god resurs för att lära och överföra 
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lärande. Det betyder att vårt lärande växer och förändras i samspel med sammanhanget ( den 

sociala miljön). 

 

Begreppet mediering innebär i det sociokulturella perspektivet att intellektuella funktioner 

förmedlas och överförs med hjälp av olika redskap, exempelvis fysiska, i samspelet med 

omvärlden. Exempel på ett medierande verktyg är språket och alfabetet som används för att 

kommunicera. I dagens skola är datorer exempel på medierande verktyg.  Ett annat viktigt 

begrepp inom det sociokulturella perspektivet är appropriering vilket innebär att människor 

tillägnar sig andras kunskaper och gör dem till egna. I denna studie skulle kunna tänkas att 

appropriering handlar om att med hjälp av ett medierande verktyg (datorn) tillägnas 

(approprieras) ny kunskap om användandet. Här menas att lärande kommer före utveckling, 

genom att tillägna sig nya verktyg utvecklas ny kunskap (Säljö, 2014). Att lära med hjälp av 

digitala verktyg kan då handla om att skaffa förståelse och färdigheter för att kunna använda 

dessa på sätt som gör att ny kunskap utvecklas (Säljö, 2014).  

 

I skenet av dessa tankar vill jag leda in på det fokus denna studie har, nämligen de erfarenheter 

pedagoger har av användandet av digitala redskap för kommunikation och lärande i 

undervisningen. Det sociokulturella perspektivet indikerar att de kulturella redskap som avses 

i studien är dels de digitala verktyg som används (fysiska) dels de språkliga (intellektuella) som 

finns i klasserna/skolorna (sammanhanget). Kommunikationen i form av delade upplevelser 

och erfarenheter ger möjlighet till ett växande lärande kring ämnesområdet.  

 

Metod 

Under metodavsnittet kommer olika delar att redovisas. Dessa innefattar vilken typ av studie 

och metodval som gjorts samt den datainsamlingsmetod som användes. Urvalet av informanter 

och bakgrunden till det redovisas och följs av en beskrivning av genomförandet. De 

forskningsetiska aspekter som iakttagits tas upp och bearbetning och analys av datamaterial 

redogörs för. Slutligen förs en metoddiskussion.  

 

Studien utfördes i form av en fallstudie. Då studien utifrån syfte och frågeställningar avser att 

undersöka erfarenheter kring användandet av digitala verktyg på en skola, bedömdes detta passa 
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bra. Fallstudien är lämplig att använda när forskaren avser att undersöka förhållanden i en viss 

omgivning. Genom en mer detaljerad studie av denna omgivning utifrån syftet för 

undersökningen kan värdefull information fås (Eriksson Barajas et al, 2013). 

 

Metodval 

Den metod som ansågs lämplig att svara mot studiens syfte och besvara dess frågeställningar 

är den kvalitativa. Undersökningen strävar efter att ge en bild av pedagogernas erfarenheter av 

att använda digitala verktyg i undervisningen. Då frågeställningarna utgår från pedagogernas 

subjektiva upplevelser och erfarenheter skildras dessa ur ett personligt perspektiv. Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver syftet med den kvalitativa forskningsintervjun som ett sätt att 

förstå delar av den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv. Att samla och 

förmedla essensen av dessa erfarenheter görs lämpligen genom att använda kvalitativa metoder 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Vid insamling och analys av data i en kvalitativ forskningsstrategi 

menar Bryman (2008) att fokus läggs på ord och inte på kvantifiering. I processen kan mönster 

och teman synliggöras som sedan åskådliggörs i analysen.  

 

I detta fall valdes att utföra kvalitativa intervjuer med representanter för alla arbetslag på en 

skola. Dessa genomfördes med undervisande pedagoger i förskoleklass till årskurs sex i samma 

skola i en medelstor kommun i Sverige. Skolan ifråga är en relativt stor låg- och 

mellanstadieskola med ca 470 elever. Eleverna är fördelade på sex arbetslag, tre arbetslag består 

av förskoleklass, årskurs ett och årskurs två, därefter följer ett arbetslag med årskurs tre, ett med 

årskurs fyra och ett arbetslag med årskurs fem och sex Sammanlagt finns alltså sex arbetslag 

på skolan. Intervjuer med en representant för varje spår och arbetslag genomfördes för att få en 

samlad bild över skolans tillgång och användning av digitala verktyg ur ett åldersperspektiv.  

 

Datainsamlingsmetod 

Utifrån studiens syfte att dels kartlägga tillgång och användning av digitala verktyg samt dels 

samla in pedagogernas erfarenheter av användandet bedömdes intervju vara en lämplig 

datainsamlingsmetod. Det anses relevant att använda intervju som metod när frågan som ska 

besvaras handlar om “hur”, exempelvis “Hur upplevs något?” “Hur görs något?” (Kvale & 
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Brinkmann 2014). I denna studie motsvaras detta av frågorna: “Hur ser användandet av 

digitala verktyg ut på en skola i årskurserna förskoleklass till årskurs sex?” “Hur ser 

erfarenheterna av användandet ut?”. För att fånga in ett större djup i den information som de 

tillfrågade kan ge anses intervjun vara ett bra verktyg. 

 

Syftet med den kvalitativa intervjun är att förstå erfarenheter och upplevelser av världen från 

den intervjuades eget perspektiv. Den kvalitativa intervjun med öppna frågor som är riktade 

mot forskningsområdets teman vill försöka uppfatta både det som explicit beskrivs och även 

det som sägs mellan raderna (Kvale & Brinkmann 2014). För att få en bättre bild av 

informanternas erfarenheter användes semistrukturerade intervjuer där frågorna är inriktade på 

bestämda teman men som också ger utrymme för variation i svaren. Enligt Dalen (2011) ger 

semistrukturerade intervjuer möjligheter att bygga vidare samtalet utifrån den nya information 

som uppkommer ur temaområdena.  

Urval   

Skolan som valdes för studien är en kommunal skola i ett relativt nytt bostadsområde där både 

hyresrätter och villor finns. Skolan är 9 år gammal. Här går ca 470 elever från förskoleklass 

upp till årskurs sex. Den är organiserad i spår från förskoleklass till årskurs två med en klass i 

varje årskurs. Det finns tre f-2 spår på skolan. Därtill finns ett arbetslag med årskurs tre (tre 

klasser) ett arbetslag med årskurs fyra (tre klasser) samt ett arbetslag med årskurs fem och sex 

(3 klasser + 2 klasser). Sammanlagt finns alltså sex arbetslag på skolan. Skolan valdes för 

undersökningen därför att den är en av de skolor som har varit med från starten i det 

digitaliseringsarbete som finns i kommunen.  

 

Utifrån studiens målsättning att studera pedagogernas erfarenheter kring användning av digitala 

verktyg på en skola utifrån de olika arbetslagen föll det sig naturligt med ett kriteriebaserat 

urval av informanter. Detta innebär att de teman som ska studeras styr urvalet av informanter 

(Dalen, 2011). Ambitionen var att få en spridning vad gäller ålder och kön samt erfarenhet av 

att arbeta med digitala verktyg. Med tanke på att det i alla arbetslag endast fanns en manlig 

pedagog och att åldersspannet var relativt homogent blev detta en utmaning. De sex pedagoger 

som intervjuades bestod av fem kvinnor och en man. Åldersfördelningen, yrkeserfarenheten 

samt erfarenhet av digitala verktyg i undervisningen för dessa pedagoger beskrivs i tabellen. 

Hädanefter refereras till informanterna i undersökningen på följande vis: pedagog 1: (p1), 
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pedagog 2: (p2), pedagog 3: (p3), pedagog 4: (p4), pedagog 5: (p5), pedagog 6: (p6). I tabellen 

ses även vilket arbetslag och vilka årskurser pedagogerna representerar. 

 

Informanter i undersökningen 

pedagog ålder yrkeserfarenhet arbetslag erfarenhet av 

arbete med 

digitala verktyg 

1 (p1) 32 år leg. lärare,  

6 års erfarenhet 

f-2 stor erfarenhet, 

användarstödjare 

2 (p2) 35 år leg.lärare, 

8 års erfarenhet 

f-2 stor erfarenhet 

3 (p3) 64 år leg.lärare 

40 års erfarenhet 

f-2 begränsad 

erfarenhet 

4 (p4) 48 år leg.lärare,  

20 års erfarenhet 

åk 3-4 stor erfarenhet, 

användarstödjare 

5 (p5) 45 år leg.lärare,  

16 års erfarenhet 

åk 5 viss erfarenhet 

6 (p6) 30 år leg.lärare,  

1,5 års erfarenhet 

åk 6 viss erfarenhet 

Tabell 1, Information om informanter i undersökningen  

 

Pedagogerna har arbetat olika länge i yrket och har varierande erfarenhet av användande av 

digitala verktyg. Två av de intervjuade är användarstödjare i det digitala arbete som pågår på 

skolan/i kommunen. Detta innebär att de ska delta i viss utbildning och stödja sina kollegor i 

praktiska frågor kring ämnet. En av informanterna har begränsad erfarenhet av digitala verktyg 

och mycket litet intresse av att utveckla denna enligt egen utsago. I och med detta ansågs studien 

kunna förmedla en viss bredd och variation vad gäller användande och pedagogernas 

erfarenheter.  

 

Vad gäller antalet informanter hänvisas till uttrycket “intervjua så många personer som behövs 

för att ta reda på det du behöver veta” (Kvale & Brinkmann 2014). Ett för litet urval hade gjort 

det svårt att generalisera och pröva hypoteser om skillnader och ett för stort urval hade försvårat 

möjligheterna att göra djupare tolkningar av intervjuerna. Det antal som valdes, sex intervjuer, 

bedömdes utgöra ett tillräckligt stort urval då studien utfördes på samma skola och de 

intervjuade tillsammans representerar alla de sex arbetslag som finns.  
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Genomförande  

Intervjufrågorna organiserades kring ett antal områden som avsåg att svara mot uppsatsens syfte 

och frågeställningar. Dessa är: 1. Pedagogers erfarenheter av att använda digitala verktyg i 

undervisningen, 2. Pedagogers användande av digitala verktyg i undervisningen, 3. 

Pedagogers resonemang kring tillgång till digitala verktyg. (Se intervjuguide, bilaga 1). 

Område 1 ger utrymme för ett större djup i beskrivningarna och de subjektiva erfarenheter som 

förmedlades. Intervjun fick i sin semistrukturerade form möjlighet att röra sig i olika riktningar 

vilket kan ge kunskap om vad informanterna anser vara intressant (Bryman, 2008). Här finns 

möjlighet att fånga upp tankar kring det didaktiska perspektiv som anlades på den praktiska 

användningen av digitala verktyg i undervisningen.  

 

Genomförandet skedde på de berörda informanternas arbetsplats, vid ett tillfälle de själva valt 

efter skoldagens slut. Samtalen ägde rum i ett tomt klassrum i en korridor på andra våningen i 

huset. Här fanns ingen verksamhet efter skoldagens slut vilket gjorde att samtalen kunde äga 

rum i lugn och ro utan störningsmoment. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon 

och anteckningar fördes vid intervjutillfället. Samtalen tog mellan 20 - 30 minuter. Efteråt 

transkriberades intervjuerna noggrant där även pauser och eventuella avbrott noterades. Dessa 

kan indikera reaktioner som eventuellt påverkar den information som ges och är därmed viktiga 

att ta med. Det hände att någon av informanterna i vissa frågor sökte en dialog/ett samtal med 

intervjuaren vilket ställer krav på objektivitet och noggrannhet vid transkriberingen då olika 

nyanser eller värderingar hypotetiskt kan påverka informationen. Samtidigt är denna dialog en 

väsentlig del av en semistrukturerad intervju som modell (Dalen 2011) då här ges möjlighet att 

fördjupa tankegångar och pröva hypoteser samt utesluta antaganden.  

 

Forskningsetiska aspekter 

Innan intervjutillfällena hade informanterna kontaktats med upplysningar om studiens syfte och 

den förväntade tidsåtgång som avsågs. Här förklarades även den konfidentialitet som råder för 

uppsatsen, information som ges ska inte kunna härledas till skolan eller informanten vilket 

säkerställs genom att inga namn används. Vidare upplystes om att data som framkommer vid 

intervjutillfället endast kommer att användas i denna studie. Dessutom meddelades 

informantens rätt att när som helst avbryta sin medverkan om det önskades. I och med detta 

tillvägagångssätt anses krav på informerat samtycke och konfidentialitet vara uppfyllt. Detta 
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enligt de forskningsetiska principer Vetenskapsrådet (2009) fastslår i rubrikerna krav på 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 

 

Bearbetning och analys  

Den information som samlades in vid intervjutillfällena analyserades med hjälp av tematisk 

innehållsanalys. Målet var att hitta centrala mönster och teman i datamaterialet. Detta kan en 

systematisk innehållsanalys ge eftersom den, enligt Bryman (2015), leder till en beskrivning 

och kvantifiering av specifika fenomen. Tillvägagångssättet innebär ett systematiskt 

kategoriserande av data med ambitionen att urskilja och identifiera centrala mönster och teman. 

Eriksson Barajas m fl (2013) beskriver att forskaren först söker meningsbärande enheter i 

datamaterialet vilka kodas i kategorier som senare bildar underlag för att urskilja och formulera 

centrala teman. På detta sätt, genom induktiv analys, skapas en medvetenhet om mönster och 

kategorier som framträder genom den systematiska kodningsprocessen (Eriksson Barajas et al 

2013).  

 

Analysarbetet utgår från en modell för tematisk innehållsanalys som Braun och Clarke (2006) 

presenterar. Den tematiska innehållsanalysen är användbar i kvalitativa studier genom att den 

är flexibel och tydlig att följa med hjälp av de olika steg i processen som presenteras. Utifrån 

att ha lärt känna datamaterialet noggrant började arbetet med att hitta meningsbärande 

enheter/ord. Dessa färgkodades och samlades i grupper. Därefter samlades alla koder i olika 

presumtiva teman. Arbetet fortsatte med att gruppera om och ändra tills alla koder fanns i en 

överensstämmande grupp. Grupperna blev ett första utkast till de teman som efter bearbetande 

senare namngavs. Detta ligger i linje med vad Braun och Clarke (2006) lyfter fram som det 

viktiga arbetet med att först lära känna sitt material vilket ger en värdefull grund för att sedan 

noggrant koda och söka teman. Analysarbetet följde i princip de sex steg för tematisk 

innehållsanalys som Braun och Clarke (2006) visar i modellen nedan. Fördelar med modellen 

är den flexibilitet som gör att forskaren kan växla mellan de olika stegen. Denna är modifierad 

med ett eget kommentarsfält längst till höger.  
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Arbetsmodell – tematisk innehållsanalys 

Steg Beskrivning av arbetet Kommentar 

Steg 1. Lär känna 

datan          

Läs materialet flera gånger. 

Transkribera.  

Vid behov – korrigera och 

läs igen. 

Steg 2. Leta koder Leta meningsbärande ord och uttryck 

– koda dem. 

Ev. färgkoda och se om 

samma koder hör ihop. 

Steg 3. Sök efter 

teman 

Leta övergripande teman att samla 

koderna i.  

Se till att alla koder finns i 

ett tema. 

Steg 4. Granska 

teman 

Studera om koderna passar i de givna 

teman som finns. 

Flytta runt koderna och hitta 

teman som stämmer. 

Steg 5. Namnge 

teman 

Ge namn åt teman – se helheten 

utifrån dessa. 

Bearbeta och ev. korrigera 

namn. 

Steg 6. Producera 

rapporten 

Kontrollera helheten -valda teman ska 

svara på forskningsfrågan. 

Skriv rapporten enligt 

analytiskt mönster. 

Tabell 2. Tematisk innehållsanalys, (jfr Braun & Clarke, 2006, s. 87)  

 

Genom den systematiska kodningsprocessen framträdde vissa centrala mönster som fördes 

samman i temaområden. Dessa teman ger i informanternas svar relevant information kopplad 

till uppsatsens syfte och frågeställningar. De teman som kunde urskiljas i materialet är: A. 

Pedagogers erfarenheter, B.  Användningsområden för digitala verktyg i undervisningen och 

C. Beskrivningar av tillgång till digitala verktyg Dessa kompletterades med ett antal 

underteman vilka presenteras i resultatredovisningen. Den resultatredovisning som följer 

strukturerades enligt de frågeområden som nämns i syftet kopplat till de ovan nämnda teman 

som framträtt i kodningsprocessen.  

 

Metoddiskussion    

I metoddiskussionen kommer resonemang om studiens tillförlitlighet, pragmatisk validitet 

(tillförlitlighet) generaliserbarhet och användbarhet att föras. I kvalitativ forskning är inte 

slutresultatet mätbart på samma sätt som i en kvantitativ undersökning, resultatet är inte siffror 



22 

 

utan ord som ska värderas, vilket ger andra frågeställningar kring tillförlitligheten i en sådan 

studie. Kvale och Brinkmann (2014) resonerar om tillförlitlighet som “ett mått på i vilken 

utsträckning en metod undersöker det den avser att undersöka” i vilket fall forskningen skulle 

kunna anses leda till giltig kunskap. Här anses undersökningen ha studerat det som avsågs enligt 

syfte och frågeformuleringar. Dessa var att samla pedagogernas erfarenheter av att använda 

digitala verktyg i sin undervisning och deras beskrivningar av detta användande samt 

informanternas resonemang kring den tillgång till digitala verktyg som finns på skolan.  

 

Dalen (2011) lyfter precis som Kvale och Brinkmann (2014) att det är väsentligt att 

tillförlitligheten mäts under hela processen och utifrån olika perspektiv. Studiens tillförlitlighet 

bygger på att olika delar av undersökningen genomförts på ett rättvisande sätt. För att 

säkerställa att insamlingen av data och analysen av den gjorts på ett rättvisande sätt utgicks från 

fyra aspekter: forskarens roll, informanter, intervjusituation och analysmetod (Dalen 2011). 

Inledningsvis kan nämnas att forskarens roll och relation till det undersökta området inte anses 

ha inneburit någon större möjlighet att feltolka eller påverka resultaten. Hade forskaren 

representerat skolledningen eller en representant för kommunens digitaliseringsplan hade 

risken att kunna snedvrida eller feltolka intervjudata varit mer uppenbar. Vad gäller 

informanternas möjligheter att uttrycka och framföra åsikter och uppfattningar på ett tillåtande 

och obehindrat sätt anses dessa varit goda. Informanterna har under intervjuerna haft möjlighet 

att få frågeställningar förklarade eller upprepade och har kunnat försäkra sig om att frågorna 

uppfattats på rätt sätt.  

 

Intervjusituationerna bedöms inte ha påverkat informanterna nämnvärt då de skett efter 

lektionstid i lokaler med få risker för störningar. Sammantaget var förutsättningarna goda för 

ostörda samtal. Detta till trots går det inte att utesluta att informanterna kände viss tidspress då 

de även om lektionerna var slut för dagen hade andra arbetsuppgifter att utföra. Av den 

anledningen kan de ha lagt mindre tid på att tänka igenom sina svar och eventuellt inte svarat 

så djuplodande som varit önskvärt. Den innehållsanalys som gjordes utifrån datamaterialet 

anses på ett väl fungerande sätt svara mot uppsatsens syfte och frågeställningar via arbetet med 

kodning och kategorier samt redovisning av resultat. 
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Tillförlitlighet, generaliserbarhet och användbarhet  

Kvale och Brinkmann (2014) menar att pragmatisk validitet (tillförlitlighet) kan sägas vara ett 

mått på om resultaten från en undersökning kan förstås och användas på det område de kommer 

ifrån. Valet att intervjua verksamma pedagoger om deras erfarenheter av att använda digitala 

verktyg i undervisningen kan möjligen göra att samma pedagoger kan tänkas förstå och använda 

resultaten för vidare utveckling inom detta område. En svaghet i undersökningen kan vara att 

inga elever på skolan intervjuats om sina upplevelser av det digitala arbetet. Deras svar skulle, 

tillsammans med pedagogernas, kunna ge en mer utförlig bild av var skolan befinner sig i 

arbetet med digitala verktyg. Det hade möjligen gjort det tydligare att se nästa steg i processen 

på skolan. Resultatet från en kvalitativ analys bedöms utifrån dess relevans och nytta för de 

som presenteras för resultatet enligt Fejes och Thornberg (2016). De lyfter att användbarheten 

kommer av hur läsaren tolkar resultatet och kan koppla det till sin egen situation. D v s den kan 

ge både ökad förståelse och kunskap att tillämpa den i sin egen situation (Fejes & Thornberg 

2016). I detta fall kan det ställas frågor om de resultat som framkommer i denna studie kan 

anses användbara för pedagoger i skolan som undersökts. Utifrån formuleringarna ovan kan 

antas att praktisk användbarhet finns. 

 

Ambitionen är att i resultatredovisningen visa en så nyanserad och rik beskrivning som möjligt 

vad gäller pedagogernas erfarenheter av att använda digitala verktyg i undervisningen. I de 

olika områden som lyfts fram i redovisningen är tanken att visa en spridning och variation i 

åsikter och upplevelser. Här speglas också de subjektiva uppfattningar av verkligheten som 

informanterna ger uttryck för.  Då denna studie kan karaktäriseras som en fallstudie är det svårt 

att generalisera utifrån de uppkomna resultaten då dessa i någon form är bundna till det 

sammanhang och den kontext studien utfördes i. Möjligtvis kan tänkas vissa generaliseringar 

på den enskilda skolenheten gällande centrala teman och mönster som synliggjorts i studien. 

Generalisering sker när den som tar del av resultatet känner igen resultatets gestaltning i andra 

situationer. Forskningens resultat ger då läsaren hjälp att identifiera mönster eller processer som 

annars är omedvetna (Fejes & Thornberg, 2016). Generaliseringen är situerad, d v s den sker 

när förståelsen av den ”passar in” i andra fall, men den kan inte förutses. Det skulle kunna 

innebära att pedagogerna i undersökningen med hjälp av ett visst resultat i studien kan känna 

igen när något liknande syns och agera efter den erfarenhet de fått.  
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Resultaten kan trots att studien utförts på en enskild skolenhet tänkas komma till nytta för andra 

skolor och lärare. Ambitionen att belysa pedagogernas erfarenheter kring användande av 

digitala verktyg i undervisningen kan ge kunskap om olika användningsformer och strukturer 

samt hur dessa har upplevts. Då kan resultatet bidra till att andra pedagoger kan föreställa sig 

nya möjligheter och öka kunskapen om hur de skulle fungera i praktiken (Kvale & Brinkmann,  

2014). Resultatet av denna studie skulle då kunna användas för att strukturera och planera för 

användande av digitala verktyg på ett framgångsrikt sätt på andra skolenheter.  En tanke är att 

pedagoger på så vis skulle kunna lära av varandra och “inte göra samma misstag” i det inledande 

arbetet. En direkt tillämpning kan innebära att utifrån detta resultat lär pedagogerna något nytt 

och applicerar det på sin egen verksamhet (Fejes & Thornberg 2016). 

 

Resultat   

Med utgångspunkt i studiens fokuserade områden har olika teman framkommit i data som 

genererats i intervjuerna. Dessa har sedan sorterats i ett antal underteman. Följande teman och 

underteman synliggjordes:  

A.  Pedagogers erfarenheter: Verktygens hanterbarhet, Elever är motiverade att använda 

digitala verktyg, Arbete med digitala verktyg kan synliggöra lärande, Vikten av pedagogernas 

kompetens, Likvärdighet för pedagoger och elever  

B. Användningsområden för digitala verktyg i undervisningen: Lärverktyg i undervisningen, 

Möjligheter att individanpassa och samarbeta i undervisningen, Redskap för samverkan 

C. Pedagogers beskrivningar av tillgång till digitala verktyg: Fördelning av digitala verktyg 

på skolan, Bristande transparens  

 

Den resultatredovisning som följer utgår från studiens frågeställningar för att beskriva 

nedanstående övergripande teman. Studiens frågeställningar kopplas till temana på följande vis:  

1. Vilka erfarenheter har pedagogerna kring användandet av digitala verktyg i 

undervisningen?   

Tema A: Pedagogers erfarenheter   
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2. Hur beskriver pedagogerna elevernas användning av digitala verktyg i undervisningen från 

förskoleklass till årskurs sex? 

Tema B: Användningsområden för digitala verktyg i undervisningen 

3. Hur resonerar pedagogerna kring den tillgång till digitala verktyg som finns på skolan? 

Tema C: Beskrivningar av tillgång till digitala verktyg 

 

Resultatet redovisas först genom att de teman och underteman som skapats presenteras och 

därefter följer en sammanställning av intervjucitat och resonemang kring innehåll ordnat efter 

nämnda teman. I slutet av varje tema finns en sammanfattning. De citat som förekommer är 

något editerade på så vis att pauser och upprepningar inte skrivs ut. Detta är gjort för att texten 

ska vara enklare att läsa och för att dessa inte anses viktiga för innebörden i det sagda och det 

som informanten kan tänkas vilja förmedla i samtalet. 

 

Tema A: Pedagogers erfarenheter  

Den mängd intervjudata som genererades i denna kategori sorterades kring ett antal 

underteman; Verktygens hanterbarhet, Elever är motiverade att använda digitala verktyg, 

Arbete med digitala verktyg kan synliggöra lärande, Vikten av pedagogernas kompetens, 

Likvärdighet för pedagoger och elever. 

 

Verktygens hanterbarhet 

Informanterna resonerar kring verktygens hanterbarhet. Några erfarenheter av detta handlar om 

att Ipad/Chromebook (dator utan hårddisk) är smidiga och inte tar så mycket plats som annat 

material. Lärarna beskriver att eleverna kan hantera verktygen på ett smidigt sätt rent praktiskt, 

de är lagom stora för dem.  Skolan behöver inte köpa in så mycket annat material som annars 

skulle kräva förvaring och hantering. Pedagogerna trycker också på användbarheten för 

eleverna. Här beskrivs att eleverna har lätt att komma igång och arbeta. De förstår den layout 

som finns på ett bra sätt och kan följa instruktioner som ges. Några lärare trycker på enkelheten 

i att exempelvis skriva på en Ipad/dator istället för med penna. Eleverna hinner skriva mer på 

en Ipad/dator. Då blir även en tidsaspekt relevant. För äldre elever nämns möjligheten att dela 

dokument och redigera som en positiv faktor för hanterbarhet: 
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Ipads är lätta och tar inte mycket plats […] det behövs inte så mycket  

grejer […] stenciler och sådär [...] de är lagom stora för eleverna och  

de kan lätt starta upp och använda dem (p1), 

 

I denna del beskrev informanterna även problem vad gäller hanterbarheten som exempelvis när 

tekniken krånglar och pedagogen inte kan lösa problemet. Då går mycket tid går till spillo. 

Problem med att logga in på datorer eller programvaror som hänger sig beskrivs av lärarna som 

negativa aspekter vad gäller hanterbarheten. Det skapar tidsförlust och irritation. 

 Elever är motiverade att använda digitala verktyg 

Andra erfarenheter av användandet av digitala verktyg handlar enligt pedagogerna om 

elevernas motivation och arbetsvilja. Flera av informanterna uttalar sig positivt om detta. 

Användandet av digitala verktyg ger möjligheter att utveckla elevernas kunskaper. Dock 

beskrivs också att pedagogerna saknar viss kompetens om hur de bäst gör detta och att de 

”prövar sig fram” och att det är en ”inkörningsperiod”.  

 

Flera lärare nämner att eleverna är motiverade att använda verktygen och att arbetslusten kan 

stimuleras med hjälp av dem vilket underlättar i inlärnings- och träningssituationer. 

Datorprogram och appar (ett program skapat för specifika behov eller specifik användning) som 

är uppbyggda som spel upplevs ofta motivationshöjande både för yngre och äldre elever enligt 

informanterna. En annan aspekt som beskrivs är att det blir bra arbetsro då allt fungerar och 

eleverna arbetar med verktygen. Erfarenheten som beskrivs är att det stödjer lärandet och ger 

pedagogen chans att hinna med fler elever i arbetet: 

 

eleverna ser det som ett lyft absolut […] de tycker framförallt att det  

är roligt […] givetvis skrivandet [...] många som tycker det är besvärligt  

att skriva ser ju verkligen den delen […] det blir snyggt och de blir nöjda  

[…] en annan sak är att vi får bra arbetsro [...] alla tycker det är roligt och  

kommer igång med jobb (p5), 

 

Arbete med digitala verktyg kan synliggöra lärande 

De pedagogiska fördelar som pedagogerna nämner fokuserar på hur lärandet synliggörs för 

eleverna och får dem att tänka till kring sitt lärande och hur detta även stödjer pedagogerna: 
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jag som lärare får veta mer om vad de faktiskt kan och inte hur mycket  

de orkar skriva […] en del ser värdet i att hitta stavfelen och få tänka  

till [...] de använder rättstavningsfunktionen och funderar och lär sig 

[...] använder den som ett lärverktyg (p3), 

 

Informanterna tar upp fördelar med att verktygen underlättar rent praktiskt för eleverna vilket 

ger dem möjligheter att visa sin kunskap på ett annat sätt. Detta gör även att läraren får chans 

att se elevens kunskap och lärande på djupet. Det beskrivs av ett par pedagoger att lärandet 

synliggörs. Flera elever använder verktygen som stöd att tänka kring fel som markeras i en text 

(rättstavningshjälp) och de motiveras att förstå varför det blir fel. Det blir ett slags formativt 

lärande för eleven menar lärarna. I detta sammanhang nämns även att det frigör tid för läraren 

att stödja fler elevers kunskapsutveckling då gruppen kan arbeta självständigt med verktygen. 

En pedagog lyfter tanken att lärarna inte ställer lika höga krav på eleverna i arbetet med 

verktygen och att de även behöver fokusera på andra kunskaper, exempelvis att kunna skriva 

och stava själva: 

 

de kan inte fokusera helt och hållet på paddor och mobiler [...] eleverna 

måste lära sig att stava själv, använda penna och att de ska skriva [...]  

vi ställer lite högre krav på eleverna utan verktygen [...] vi missar  

en del om vi bara fokuserar på digitala verktyg (p2), 

 

Vidare resonerar en informant om att det blir ett för lättillgängligt verktyg och att eleverna 

ibland använder Ipads för att det är enklare än att söka fakta på andra sätt eller att kommunicera 

med andra elever. Denna informant uttrycker en oro för att eleverna missar delar i det sociala 

samspelet: 

 

negativt kan vara att det blir för lättillgängligt kanske [...] att eleverna  

bara vill använda Ipaden och gnäller när jag vill köra andra alternativ  

[...] de tar till Ipaden för lätt istället för att söka info i en bok [...] tror de 

missar en del i det sociala samspelet (p5), 

 

En pedagog belyser frågan om det finns ett mervärde för elevernas kunskapsutveckling i och 

med arbetet med digitala verktyg och hur det i så fall kan mätas. Informanten för resonemang 

kring elevernas möjlighet att lära sig mer med hjälp av digitala verktyg jämfört med traditionella 

och hur det går att se och bedöma denna kunskap. Samma informant beskriver sin upplevelse 

av att verktygen bara delas ut och ingen kontrollerar om de kan använda dem på ett adekvat 
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sätt. En pedagog ifrågasätter att skolledningen riktar verktygen till äldre elever först och menar 

att de kanske ska börja med de yngre istället: 

 

  känns lite som att ingen bryr sig om att kolla om vi kan använda  

verktygen, de placeras bara ut [...] på vissa platser kan  

materialet bli liggande och jag själv känner frustration över att  

jag har för lite (p5), 

 

En nyanställd pedagog berättar att hennes erfarenhet från tidigare arbetsplats var att rektorn 

uttryckt att det inte finns forskning vilken stödjer att elevernas kunskapsutveckling gagnas av 

digitala verktyg. 

 

Vikten av pedagogernas kompetens 

Flera av informanterna ger uttryck för att de saknar relevant utbildning för att använda 

verktygen i undervisningen. Pedagogerna önskar utbildning kring tekniken för att kunna lösa 

problem själva. Informanterna lyfter olika problem som rör tekniska svårigheter med de digitala 

verktygen. Dessa kan innebära att det är svårt att få utskrifter att fungera eller att inloggningar 

inte fungerar. Det kan även vara att Ipads eller datorer inte fungerar eller att program eller appar 

ställer till svårigheter. Dessa situationer är tidskrävande och lärarna tycker inte att de har 

tillräckligt stöd eller lämplig struktur för att kontinuerligt kunna lösa dessa: 

 

eleverna upplever inte så mycket hinder […] vi ser ju praktiska hinder  

som med utskrifter från paddor och liknande [...] ibland lägger en Ipad  

eller dator av och jag lyckas inte få igång den [...] under tiden väntar  

resten av klassen på vad de ska göra (p5) 

 

Alla pedagoger önskar även kompetensutveckling vad gäller användandet av verktygen i 

undervisningen. De efterfrågar en slags kunskapsbas för pedagoger och en tydlig plan för hur 

de ska gå tillväga för att säkerställa denna. Dessutom talar några informanter om att utnyttja 

varandras kunskap för att utöka lärandet. Exempelvis nämns att en förstelärare på skolan ger 

tips om användning och att det är värdefullt men att det behövs mer. En annan lärare lyfte att 

hon ”lärt av sina unga kollegor” och menar att det i detta sammanhang är en nackdel att vara 

äldre och inte vara uppvuxen i en digital omgivning. Informanten beskriver sig som till viss del 
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beroende av andras kunskap och deras vilja att dela med sig av den. Det förväntas att de ska 

kunna en del även utan utbildning menar en lärare. Intervjusvaren ger också information om att 

några pedagoger själva valt att gå utbildningar på sin fritid för att lära sig mer om digitala 

verktyg. I intervjuerna uttrycks att det vore bra om personalen på skolan kan dela med sig av 

kunskap via exempelvis styrda Teach Meets (lärare delar erfarenheter kring lärande): 

 

jag har varit på AV-medias träff på digitala kompetensdagen […] 

annars ingen utbildning direkt […] viktigt med kollegor med  

kompetens […] vi förväntas lite att kunna [...] det tas lite för givet 

det har inte varit någon utbildning från skolans sida [...] jag har själv valt  

att gå en kurs […] men inget från skolan att ”det här ska vi lära oss” […] 

om jag utgår från mitt vaga intresse skulle jag önska en slags kunskapsbank  

[...] det finns ju även en del av de unga som är lite osäkra och trevande i  

det här [...] nu är jag ju ett utdöende släkte […] går i pension snart  

[…] så det kanske löser sig (p2), 

 

Här beskrivs även tankar om otydlighet kring vad skolan bestämt vad gäller digitalt arbete:  

det finns väl inget som säger att vi ska göra det [...] inte mig veterligt.  

ja det är ju en fråga som kommit högre uppifrån [...] jag har aldrig  

fått frågan av en rektor hur mycket jag använder det [...] det har aldrig  

visats intresse för mitt handhavande eller hur jag jobbar med det i klassen  

[...] de har aldrig uttalat att de önskar att vi jobbar med digitala verktyg eller  

på något särskilt sätt (p2), 

 

Flera pedagoger beskriver en brist på struktur både för att förbereda tekniken i sig och att veta 

hur progressionen ska se ut: 

 

det har inte funnits en riktig struktur för det här [...] att allt ska fixas och 

att få allt att funka [...] rätt appar ska finnas […] det tar ju en väldig tid och  

kan bli en stress absolut […] det bör finnas en plan för vilka verktyg som  

ska finnas var och hur progressionen ska se ut [...] vad ska eleverna 

kunna […] i vilken ålder? (p1), 

 

Pedagogerna nämner de nya skrivelser om digital kunskap som finns i läroplanen (Lgr11) och 

resonerar kring hur de applicerar det i den praktiska verksamheten. Här uttrycks att det saknas 

en riktning för det. Pedagogerna belyser även svårigheter med att undervisa elever att lära och 

läsa digitalt och resonerar kring hur det går att träna. Här behövs kunskap och stöd menar 

informanterna. Ett par lärare beskriver att den stora valfriheten med digitala verktyg och internet 

gör att eleverna behöver mycket stöd i arbetet med att sålla och välja samt rikta fokus. Det kan 
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vara svårt för pedagoger att hänga med i vad eleverna gör eftersom de ofta inte kan lika mycket. 

Någon betonar att det kan bli en stressfaktor även för de elever som inte är så vana vid att 

använda digitala verktyg att hantera program och uppgifter. En pedagog uttrycker en oro över 

att det kan vara svårt att läsa och få en överblick på Ipad/dator och att elever och pedagoger 

behöver utbildning i hur det kan läras.  

 

den enorma valfriheten kan vara ett problem […] vi behöver stödja  

mycket [...] de har ju inte filtret [...] vad är vettigt liksom? […]  

[...] det kanske kan bli en stress för en del elever som inte är så vana  

vid datorn [...] att hålla reda på olika flikar och hänga med [...] det kan  

vara svårt att läsa och få en överblick på datorn (p6), 

  

I några av utsagorna beskrivs en tilltro till de digitala verktygen på så vis att pedagogerna med 

hjälp av verktygen kan lära eleverna mycket mer än utan dem. Informanterna ger uttryck för att 

elevernas kunskapsutveckling ska öka genom att de använder digitala verktyg.  I relativt 

okritiska uttalanden resonerar pedagogerna om detta:  

 

det finns så himla många bra grejer med dem [...] när vi får en -till- en  

verktyg så kommer det att fungera […] då kan elever lära sig själva [...]  

och om vi pedagoger får mer utbildning så kommer likvärdigheten öka  

[...] då ökar användandet och måluppfyllelsen (p6), 

 

Flera informanter uttrycker att de inte känner till de olika beslut om fördelning och plan för 

användande av digitala verktyg som finns på skolan. Andra informanter upplever att det varit 

tydliga beslut och kan referera till källor. En pedagog har inte uppfattat några direkta beslut 

utan mer tagit del av en allmän uppfattning om att elever och pedagoger ska använda dessa. 

Pedagogerna nämner också hur de kan vara mer tydliga gentemot föräldrar vad gäller digitalt 

arbete. Det finns inte någon gemensam plan för hur föräldrar informeras om det digitala arbetet. 

Arbetslagen skriver på bloggen om skolarbetet och det digitala arbetet blir synligt där. 

 

Genomgående ger informanterna uttryck för att de tar för givet att pedagoger och elever ska 

arbeta med verktygen. Det ges dock ingen tydlig bild av hur detta förmedlats eller om det finns 

någon strukturerad plan för detta. Andra beskrivningar i samtalen om vikten av pedagogernas 

kompetens handlar om förändringar i styrdokumenten vad gäller digital kunskap. I detta 
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sammanhang resonerar en lärare kring hur vi tar arbetet från skrivelser i kursplaner till 

verkligheten. En informant gissar att den satsning som sker på skolan nu kanske har påskyndats 

av dessa förändringar och att det faktum att de har intresserade chefer gör att det går ännu 

snabbare. En åsikt som pedagogerna förde fram är att det är viktigt att hänga med i den tid som 

råder och att försöka lära sig: 

 

eftersom det är obligatoriskt nästa höst (läroplanens nya skrivelser) tror  

jag det har påskyndats lite [...] om det är rektorernas beslut eller  

styrdokumenten vet jag inte [...] eller en kombination (p1), 

 

 

Likvärdighet för pedagoger och elever 

När det gäller frågan om pedagogernas startkunskap resoneras kring hur de kan få med alla i 

arbetet. Några informanter beskriver att då pedagogerna har olika kunskap och intresse för 

området så blir det automatiskt så att vissa elevgrupper får lära mer. En pedagog menar att det 

då blir någon slags ojämlikhet för eleverna och funderar kring hur skolan kan ändra på det. 

Tankar om likvärdighet lyfts ur två perspektiv: pedagogernas startkunskap som påverkar 

undervisningen och elevernas egen förkunskap som påverkar deras möjlighet till användande. 

En pedagog säger att de inte kan räkna med att eleverna ska kunna använda en Ipad/dator utan 

utbildning. För att stärka likvärdigheten både för pedagoger och elever behövs en slags 

kunskapsbas menar en lärare: 

  

vi är ju väldigt olika där [...] vi kan olika mycket […] men det krävs ju  

[…] titta på framtiden […] hur ska vi undervisa för den? Kanske att vi 

 nonchalerar det lite [...] hur får vi med alla? Att pedagoger  

har olika startkunskap kan ju ge någon slags ojämlikhet för eleverna  

[…] att någon har ett större intresse och så blir det någon grupp som  

inte får ta del av det (p5), 

 

Sammanfattning, tema A 

Pedagogerna beskriver positiva och negativa erfarenheter kring användandet av digitala verktyg 

i skolan Pedagogerna uttrycker sig positivt vad gäller hanterbarheten av digitala verktyg då de 

anses enkla att hantera och eleverna förstår layout och instruktioner. Möjligheterna att kunna 

skriva längre texter med Ipad/dator istället för med penna ser lärarna som positivt för de yngre 

eleverna då de kan fokusera på innehåll istället för form.  Informanterna beskriver att eleverna 
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är motiverade att använda verktygen vilket är betydelsefullt för att bygga vidare undervisningen 

på olika sätt. Lärarna berättar att eleverna ser arbetet med verktygen som lustfyllt och 

inspirerande.  

 

Pedagogerna beskriver också att användandet av digitala verktyg kan synliggöra elevernas 

lärande på olika vis. Exempelvis använder eleverna verktygen som skrivhjälp kan då lättare 

visa vad de faktiskt kan om innehållet. Verktygen ger arbetsro menar informanterna då eleverna 

kan jobba självständigt vilket ger möjlighet för pedagoger att få syn på lärande. Pedagogerna 

nämner svårigheten att de inte riktigt har koll på vad eleverna gör i det digitala arbetet då de 

ofta är snabba att gå vidare utan att pedagogen hunnit kommunicera lärandet. Frågor om vilken 

kravnivå pedagogerna har för elevernas arbete med digitala verktyg lyfts av ett par informanter 

då resonemang förs kring hur eleverna lär sig och om de missar andra sätt att lära då de använder 

digitala verktyg majoriteten av tiden. Andra sätt att lära kan vara att skriva för hand och 

socialisera i lärandet förklarar läraren. Frågan om det finns ett mervärde i att använda digitala 

verktyg jämfört med traditionella verktyg lyfts av en pedagog.  

 

Alla informanter lyfter vikten av pedagogernas kompetens både kring verktygen, vad gäller 

teknik och problemlösning, och arbetet med dem i undervisningen. Problemen som uppstår har 

upplevts som tidvis tidskrävande och svårlösta. Pedagogerna eftersöker ökad 

kompetensutbildning och en större tydlighet och styrning från skolledare för denna. Lärträffar 

på skolan kan vara en möjlighet till kollegialt lärande menar pedagogerna. Lärarna ger uttryck 

för en brist på transparens vad gäller beslut och planer för arbetet med digitala verktyg på 

skolan. Informanterna ställer frågor om arbetet med digitala verktyg har påskyndats på grund 

av de nya formuleringarna i läroplanen.  

 

Pedagogerna beskriver att eleverna har olika startkunskap och det krävs olika mycket av dem 

beroende på arbetsuppgift vilket försvårar för pedagogerna. Informanterna nämner 

exempelvissvårigheter med digital läsning eller att hantera olika flikar och sidor på datorn. 

Lärarna uttrycker att även pedagogerna har olika startkunskap vilket försvårar i arbetet. Flera 

informanter önskar en gemensam kunskapsplattform för användandet både för elever och lärare, 

eventuellt utifrån olika årskurser, med tydlig progression och regelbundna avstämningar. En 

lärare menar att om personalen får utbildning så kommer likvärdigheten att öka eftersom 
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pedagogerna då har fått samma kunskap att utgå ifrån.  Pedagogen beskriver även att elevernas 

möjlighet till likvärdighet stärks om de får utbildning på olika nivåer.  

 

Tema B: Användningsområden för digitala verktyg i undervisningen 

Den mängd intervjudata som genererades i denna kategori sorterades i ett antal underteman: 

Lärverktyg i undervisningen, Möjligheter att individanpassa och samarbeta i undervisningen 

och Redskap för samverkan. Temat behandlar pedagogernas olika sätt att använda digitala 

verktyg i undervisningen. Informanterna beskriver hur de använder de digitala verktygen i 

skolarbetet och redogör för olika användningsformer och metoder i detta arbete. Resonemanget 

i detta tema tar stöd i de beskrivna användningsformer som syns i tabell 2.  I temats olika delar 

tas exempel på användningsområden upp.  I tabellen har de grupperats efter de underrubriker 

som finns i temat och resonemangen som följer utgår från dessa.   

 

På vilket sätt används de digitala verktygen i förskoleklass till årskurs sex?  

Exempel på användning                           Årskurs/pedagog 

 Aktivitet/användningsområde f-2/p1 f-2/p2 f-/, p3 3 – 4/p4 5/p5  6/p6 
Lärverktyg       

läsa-skriva     X X X X X X 

färdighetsträning   X X X X X X 

lyssna, få texter upplästa   X X X X X X 

söka fakta X X X X X X 

se lärofilm X X X X X X 

spela spel X X X X X X 

programmera X X X X X X 

arbete i digitala läromedel     X X 

Individanpassa-samarbete       

individanpassa material och nivå X X X X X X 

samarbeta i projekt/teman X X X X X X 

göra presentationer/redovisningar X X X X X X 

Redskap för samverkan       

återkoppling från elever för att 

synliggöra lärande, ex via Kahoot 

   X X X 

göra hemuppgifter     X X X 

kommunikation mellan hem-skola, elev-

elev, elev-lärare 

   X X X 

göra prov/bedömningsuppgifter      X X 

få bedömningar/återkoppling      X X 

planering/information        X X 

Tabell 3. Tabellen visar exempel på användningsområden som enligt informanterna förekommer i arbetet med 

digitala verktyg. 

 



34 

 

Lärverktyg i undervisningen 

I alla åldersgrupper används verktygen för att läsa, skriva och lyssna. För de yngre eleverna 

visar detta sig i att de tränar bokstäver och alfabetet med Ipad. En pedagog nämner att de 

använder modellen ASL (att skriva sig till läsning på Ipad/dator) och då behövs Ipad i arbetet. 

Eleverna i årskurs 3 och 4 har större färdigheter vad gäller att skriva och läsa på Ipad och 

använder den till fler och mer omfattande uppgifter. Pedagog 4 berättar: 

 

   som ett verktyg för att bli bättre på att skriva […] de använder Ipaden 

för att skriva olika slags texter [...] och se vad de gör rätt och fel och  

försöker lära av det (p4), 

 

De äldre eleverna använder Ipad/Chromebook för att läsa de flesta texter då de har digitala 

läromedel och eleverna gör oftast mycket skrivarbete på dem. Eleverna har nytta av verktygen 

för att kunna läsa och lyssna på texter i undervisningen i engelska enligt pedagogen: 

 

i engelskan är det bra för de kan markera ett stycke och lyssna om  

och om igen eller bara ett ord [...] de kan träna i sin egen takt och  

repetera så mycket de vill (p5), 

 

I de yngre årskurserna beskriver pedagogerna att eleverna främst använder digitala verktyg för 

färdighetsträning, exempelvis automatisera olika moment i matematik eller bokstavsträning. De 

äldre eleverna använder dessutom olika program och spel för att träna nya ord på engelska: 

 

de använder olika matteappar och tränar moment […] mycket självrättande  

uppgifter där de ser resultat direkt […] det är lite uppbyggt som spel och det  

gillar de […] olika glosträningsprogram är bra (p4),  

 

Ett par pedagoger lyfter möjligheterna med att kunna dela upplevelser via lärofilm eller att 

starta ett tema med någon presentation i storsamling där de använder Ipad/dator. Vidare talas 

om att eleverna i sina individuella arbeten kan göra uppgifter som innebär att se korta filmer 

med hjälp av de digitala verktygen. Alla pedagoger berättar att de använder verktygen för att 

låta eleverna söka fakta och i det sammanhanget även lära sig om och träna källkritik. Eleverna 

gör också presentationer av olika slag. En tydlig progression finns här då de äldre eleverna kan 
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använda flera olika program för detta och har lärt sig mer om att använda ljud och bild 

tillsammans i sina presentationer. 

 

Eleverna i årskurs 5 och 6 har fått tillgång till digitala läromedel och använder sina verktyg av 

förklarliga skäl på ett mer aktivt sätt. De läser, skriver och gör olika uppgifter på sina 

Ipads/Chromebooks. Här beskriver pedagogerna en progression i användandet, de använder 

verktygen mer i undervisningen då de lär sig använda de digitala läromedlen bättre. I 

sammanhanget nämns svårigheter för eleverna att kunna hantera olika flikar och bläddra mellan 

uppgifter på Ipad/dator. En lärare lyfter att det inte går att ta för givet att eleverna kan detta 

redan bara för att de har viss datorvana: 

 

det var lite svårt i början [...] eleverna klarade inte alltid att hålla reda  

på olika flikar och att bläddra hit och dit […] det funkar bättre nu […]  

men det är fortfarande en utmaning för en del elever (p5), 

 

 

I flera av grupperna nämns att verktygen används för att lära eleverna att programmera. Här 

lyfts att arbetet bara är påbörjat och i intervjusvaren kan märkas en viss progression i arbetet:  

 

  vi arbetade med UR:s serie Programmera Mera i femman, sen har vi 

  fortsatt med andra program nu i sexan [...] vi har inte hunnit så mycket 

  nu med nationella prov och betyg och så (p6), 

 

 

Pedagoger i de yngre årskurserna beskriver att eleverna tränat viss programmering med 

program som exempelvis Scratch (ett programmeringsprogram med ett visuellt 

programmeringsspråk där koden består av färdiga färglagda bitar).  

 

Möjligheter att individanpassa och samarbeta i undervisningen 

För de yngre eleverna används verktygen för att individanpassa uppgifter och nivåer samt göra 

uppgifter i helgrupp. Här nämns fördelar med att kunna anpassa krav och nivåer för elever med 

särskilda behov. För elever med exempelvis neuropsykiatriska funktionsvariationer kan 

individanpassning med digitala verktyg stödja dem i lärandet. Lärarna i de senare årskurserna 
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beskriver möjligheterna att individualisera som en naturlig del i arbetet då de har större tillgång 

till verktygen. Här lyfter pedagogerna även fördelen med att eleverna inte ser varandras 

tilldelade uppgifter vilket innebär att eleverna kan arbeta i lugn och ro och de behöver inte 

jämföra arbeten. Eleverna vet att de får lite olika uppgifter utefter förmåga: 

 

det blir enkelt att individanpassa […] eleverna får uppgifter av mig som 

 pedagog som är anpassade just för dem […] alla gör inte alla  

uppgifter eller på samma nivå [...] det blir naturligt och självklart […] 

ingen annan ser vilka uppgifter just du har fått (p6), 

 

 

Pedagogerna beskriver möjligheter för elever med inlärningssvårigheter att få stöd i exempelvis 

språkundervisningen då det går att individanpassa och låta elever använda funktioner (lyssna 

på texten, få ord översatta) på Ipad/Chromebook för att förenkla/förtydliga/stödja. Lärarna 

betonar även den stora möjligheten att öva samarbete med hjälp av de digitala verktygen både 

på så sätt att de får träna på att samsas om verktygen men även genom att använda dem för att 

arbeta med olika delar av uppgifter för att sedan sammanställa detta. Upplevelsen är att det blir 

ett effektivt sätt att arbeta och alla elever deltar menar pedagogerna. 

 

Redskap för samverkan 

För de äldsta eleverna på skolan används de digitala verktygen mer frekvent och på fler sätt. 

Pedagogerna beskriver att skolan har köpt in digitala läromedel till årskurs fem och sex vilket 

innebär att de har tillgång till läromedel i alla ämnen digitalt. För dessa årskurser används 

verktygen, förutom de funktioner som redan nämnts, även som lärobok, övningsbok och 

kommunikationskanal för uppgifter, bedömningar och återkoppling: 

 

eftersom alla arbetsuppgifter och läxor läggs in i till eleverna i  

Classroom (digital samarbetsyta) så kan föräldrar och elever alltid  

enkelt hitta dem […] inget tappas bort […] vi ska även  

snart kunna kommunicera via en lärplattform [IST-lärande] där  

föräldrar kan se bedömningar och liknande […] det kommer mer under  

våren (p6), 
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Ett sätt att använda verktygen är att synliggöra elevernas lärande och förståelse, genom att 

exempelvis använda program som Kahoot. Det är ett program som kan användas för att 

kartlägga elevernas kunskaper innan ett arbetsområde, eller att se vad de har lärt sig efter 

arbetet. Det är också roligt att använda som utgångspunkt för kommande arbete för att se vad 

eleverna är intresserade av. En pedagog berättar att i årskurs sex är Chromebook nästan det 

enda verktyg som används i undervisningen eftersom eleverna har digitala läromedel. 

Pedagogen beskriver att verktyget blir ett redskap för samverkan mellan lärare och elev på 

olika sätt. Eleverna får uppgifter kopplade till sig digitalt från pedagogen via Classroom (en 

digital samarbetsyta för elever och pedagog) och kan med hjälp av datorn läsa, skriva, söka 

fakta, göra hemuppgifter och presentationer samt lämna in dessa.   

 

Pedagogen lyfter att det tog tid i början att rent praktiskt hantera denna procedur, både för 

pedagoger och elever. Efter en termin fungerar det nu bättre, berättar pedagogen, och 

kommunikationen mellan lärare och elev sker smidigt via den digitala samarbetsytan. Vidare 

beskriver informanten att det är tänkt att datorn ska utgöra en länk för kommunikation mellan 

hem och skola där föräldrar ska ha tillgång till den lärplattform (IST-lärande) skolan har 

börjat använda. Här ska föräldrar kunna ta del av uppgifter och bedömningar och se respons 

på arbete som lärare och elever delar samt kommunicera med pedagoger. Redan nu beskriver 

pedagogerna i årskurs fem och sex att eleverna gör de flesta bedömningsuppgifter digitalt, att 

de får respons av pedagogen via lärplattformen samt att bedömningen också finns digitalt.  På 

det viset blir det tydligt för eleverna vad som krävs av dem, hur de kan förbättra arbetet och 

vilka förmågor eleven visat i uppgiften menar pedagogerna. 

 

Sammanfattning, tema B 

Sammanfattningsvis kan konstateras att temat fokuserar på hur användningen av digitala 

verktyg i huvudsak ser ut för de olika årskurserna. Pedagogerna anser att vissa moment och 

arbetsformer lämpar sig väl för alla åldersgrupper, exempelvis att läsa, skriva och lyssna med 

hjälp av digitala verktyg samt för färdighetsträning, individanpassning och samarbete. I dessa 

sammanhang beskrivs Ipad och Chromebook som lärverktyg i arbetet. Pedagogerna nämner att 

yngre elever använder digitala verktyg som lärverktyg vad gäller att träna bokstäver och läsning 

samt för att underlätta skrivandet. Äldre elever drar nytta av möjligheter till färdighetsträning 

och att kunna lyssna på texter och glosor vid språkträning samt för att utföra mycket skrivarbete.  

För andra arbetsformer finns en tydlig progression från yngre till äldre elever såsom att använda 
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verktygen som redskap för samverkan och kommunikation. Olika användning beroende på 

vilket verktyg eleverna har syns också i resultatet. Exempelvis beskriver lärare i årskurs sex att 

Chromebook är ett bra verktyg för den mängd skrivarbete de äldre eleverna gör.  

 

Lärarna berättar hur de utnyttjar verktygen för individanpassning både vad gäller uppgifter och 

nivåer samt nämner fördelar med att kunna anpassa för elever med särskilda behov och på så 

vis stödja dem i lärandet. Pedagogerna använder också verktygen i undervisningen för att träna 

samarbete på olika sätt. De digitala resurserna i årskurs fem och sex i form av digitala läromedel 

och tillgång till ett digitalt verktyg per elev stärker möjligheterna att använda redskapen för 

samverkan berättar lärarna. Eleverna använder verktygen som ett kommunikationsmedel i 

arbetet med digitala läromedel eller för att se och utföra samt skicka in arbetsuppgifter via den 

digitala samarbetsyta (Classroom) som skolan använder. Tanken är att föräldrar ska få ta större 

del i denna kommunikationsdel så småningom.  

Tema C:  Pedagogers beskrivningar av tillgång till digitala verktyg  

I detta huvudtema presenteras pedagogernas tankar om den tillgång till digitala verktyg som 

finns i arbetslaget och på skolan. Den mängd intervjudata som genererades i denna kategori 

sorterades i två underteman, Fördelning av digitala verktyg på skolan och Bristande 

transparens. 

 

Fördelning av digitala verktyg på skolan 

Den tillgång till digitala verktyg som finns i förskoleklassen till årskurs två är ungefär lika stor 

i de tre spåren som finns på skolan. Två av informanterna i dessa spår uppger att denna tillgång 

består av en Ipad/tre elever. En pedagog säger: 

 

vi i årskurs ett och två använder dem mer än förskoleklassen, vi kan 

egentligen ha dem majoriteten av tiden […] förskoleklassen är väldigt  

flexibla i sitt användande [...] det ger oss i ettan och tvåan möjligheter att  

arbeta med Ipads under längre sammanhängande tid (p1), 

 

I diskussionen kring detta utvecklar pedagogen sina tankar och beskriver hur viktigt det är med 

ett gott samarbete mellan pedagogerna i spåret. Om arbetslaget är överens om hur de vill vikta 

fördelningen av användandet och alla är flexibla i arbetet finns stora möjligheter att kunna 
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arbeta mer sammanhängande med de digitala verktygen. Här uttrycks att förskoleklassen har 

mycket annat att arbeta med och grundlägga under det första året i skolan och att det lösgör tid 

för användande av digitala verktyg för årskurs ett och två. Det blir då en växande tillgång till 

verktygen ju äldre eleverna är. Resonemanget belyser hur pedagogerna ser på de yngre 

elevernas förmåga att ha nytta av verktygen. Alternativt anser lärarna att det är en praktisk 

anledning att frigöra verktygen för årskurs ett och två. 

 

Pedagog 2 (p2) ger uttryck för liknande resonemang. Tack vare att förskoleklassen inte 

använder verktygen i samma grad som årskurs ett och två har dessa en större mängd tid att 

använda Ipads i sitt arbete. Pedagogen förklarar att hittills har årskurs ett och två haft dem mer 

än förskoleklassen men att de självklart ska dela upp dem mer rättvist när “allt är klart”. Här 

menas när de nya Ipadsen är klara för användning och allt tekniskt fungerar med inloggningar 

och appar. En representant för det tredje arbetslaget med förskoleklass, årskurs ett och årskurs 

två, nämner först att arbetslaget har tillgång till en Ipad på två elever. Vid djupare diskussion 

kring detta visar det sig att det i praktiken är samma mängd som de två första arbetslagen 

berättat om: 

 

egentligen ska förskoleklassen vara med och dela på dem (Ipads) men  

de har inte visat samma intresse än […] vi har kunnat använda dem  

mer tack vare det men självklart ska de också kunna ha dem (p3),  

 

 

Pedagogen beskriver att det i arbetslaget inte finns ett tydligt samarbete kring användandet av 

digitala verktyg. Lärarna ger uttryck för viss skillnad i tankar kring samarbete om verktygen. 

De två första pedagogerna berättar att arbetslaget gemensamt har beslutat att fördela på det vis 

som nu är aktuellt medan i det tredje arbetslaget har inte frågan lyfts på ett tydligt sätt. Två 

pedagoger nämner att det finns ett antal riktade Ipads i arbetslagen. De förklarar att dessa 

verktyg används av elever med behov av Ipad som hjälpmedel på olika sätt, exempelvis läs- 

och skrivstöd. Det kan gälla elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer som ADHD 

eller autism eller elever med fysiska funktionshinder. I årskurs tre och fyra anges tillgången till 

digitala verktyg till 30 Ipads på 74 elever, d v s det finns en Ipad på två-tre elever. Dessutom 

finns fyra Ipads avsedda för elever med särskilda behov. Pedagog 5 uppger att tillgången till 

digitala verktyg är stor då eleverna har en Ipad var. Elever i årskurs sex har varsin Chromebook 
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(dator utan hårddisk).  Läraren uttrycker att det är naturligt att de äldre eleverna (årskurs fem 

och sex) har egna digitala verktyg. Detta nämner även pedagog 6:  

 

  de äldre eleverna har större kunskap att använda dem och kan utnyttja  

dem bättre […] det finns ju även ökade krav på att de ska kunna mer när  

de börjar högstadiet (p6),  

 

I samtalet med pedagog 5 berördes lyftes vilken sorts verktyg som är lämpliga för elever i denna 

ålder. Pedagogen ger uttryck för att det kanske borde vara datorer/Chromebooks även för 

årskurs fem då dessa är mer användbara för den stora mängd skrivande som sker i dessa åldrar. 

En annan motivering är att flera pedagoger arbetar både i årskurs fem och årskurs sex och då 

ska lärarna hantera olika digitala verktyg i de olika elevgrupperna vilket är en utmaning och 

ibland försvårar.  

Bristande transparens 

I några av svaren uttrycker pedagogerna olika kunskap kring de eventuella beslut som finns vad 

gäller fördelning av verktyg och den tillgång som ska gälla för respektive årskurs.  När intervjun 

rör hur det ser ut i andra arbetslag uttrycker sig pedagog 2 på följande vis:  

 

jag utgår ifrån att rättvisa råder, att andra arbetslag får lika många  

Ipads som vi […] när allt är klart ska nog fördelningen vara jämn (p2), 

 

Pedagogen beskriver att det inte är tydligt hur fördelningen av digitala verktyg ser ut på skolan. 

Informanten nämner dock att de i arbetslaget haft förmånen att ha tillgång till Ipads tidigare än 

de andra arbetslagen då de efter deltagande i ett projekt med universitetet fick ett antal äldre 

Ipads. Om de får behålla dessa äldre Ipads när de nya kommit igång har arbetslaget fler Ipads 

(14 stycken) än övriga arbetslag. Pedagogen beskriver att det påverkar likvärdigheten för 

eleverna i de olika F-2 arbetslagen i och med att tillgången blir olika. I diskussionen kring 

antalet digitala verktyg för de olika klasserna uttrycker pedagog 4 följande: 

 

i förskoleklass till årskurs två ska det vara en Ipad på tre elever  

[…] dock har inte förskoleklassen dem så mycket så i  

verkligheten har årskurs ett och två större tillgång än vi i trean och fyran  

[…] det blir ju lite konstigt tycker jag […] att de yngre faktiskt har dem  

oftare än vi (p4), 
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Pedagogen förtydligar att logiken som följer av detta är att ju äldre eleverna är ju mer IT-tid får 

de enligt den struktur och det synsätt skolan har men detta svarar ej mot praktiken. Den faktiska 

tillgången till verktyg är enligt informanten större för förskoleklass, årskurs ett och två jämfört 

med årskurs tre och fyra. De yngre eleverna har då enligt pedagogen större tillgång per elev i 

och med att förskoleklassen inte använder dem mycket.  

 

Sammanfattning, tema C  

Skolan har tillgång till olika digitala verktyg som Ipads, datorer eller Chromebooks (datorer 

utan hårddisk). I de tre arbetslagen med förskoleklass, årskurs ett och två finns tillgång till en 

Ipad på tre elever. I teorin ser fördelningen likadan ut i de tre spåren. I arbetslagen finns även 

fem riktade Ipads för elever med särskilda behov. För elever som går i årskurs tre och fyra 

uppgår antalet digitala verktyg till 34 Ipads på 74 elever. Av dessa är fyra Ipads riktade mot 

elever med särskilda behov. Detta innebär att pedagogerna räknar med en Ipad på två/tre elever 

i det praktiska arbetet. I årskurs fem har eleverna tillgång till en Ipad per elev. För elever som 

går i årskurs sex finns tillgång till en Chromebook per elev. Det är första året eleverna använder 

dessa då de tidigare haft Ipad även i årskurs sex. 

 

Pedagogerna har tillgång till egen personaldator och för pedagogerna i förskoleklass till årskurs 

fyra finns en Ipad på två pedagoger. I årskurs fem har lärarna varsin Ipad. Några centrala 

resonemang kan urskiljas i informanternas utsagor. Dessa rör den brist på transparens lärarna 

upplever gällande fördelningen av verktyg i de olika arbetslagen. Pedagogerna vet inte varför 

tillgången ser ut som den gör eller om det finns någon särskild tanke med det. Även bristen på 

överblick över hur tillgången ser ut på hela skolan lyfts. Lärarna resonerar kring likvärdigheten 

för eleverna då tillgången i de olika arbetslagen ser olika ut.  

 

Sist i resultatdelen konstateras att de resultat som framträder tydligt utifrån alla teman är: 

• Vikten av kompetensutbildning för pedagoger. 

• Vikten av tydliga planer för arbetet med digitala verktyg i skolan. 

• Lärares resonemang kring elevers lärande. 
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Diskussion   

I diskussionsdelen kommer några områden att diskuteras utifrån de resultat som framkommit i 

studien. De nedan valda rubrikerna representerar de områden som framstår som betydelsefulla 

utifrån resultatet. Det som kommer att tas upp är: Hur kan den digitala klyftan överbryggas? 

Att stödja skolutveckling i arbetet med digitala verktyg och Pedagogers resonemang kring 

elevers lärande.  

 

Diskussionen är färgad av ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv. De kulturella redskap som 

avses i studien är dels de digitala verktyg (fysiska) som används i skolan, dels de språkliga 

redskap (intellektuella) som finns i klasserna/skolorna (sammanhanget). De digitala verktygen 

kan i denna studie ses som medierande verktyg, verktyg för att överföra kunskap. Pedagoger 

och elever approprierar, tillägnar sig, kunskapen och gör den till sin egen. Kommunikationen 

i form av delade upplevelser och erfarenheter i det sociala sammanhanget 

(/skolan/arbetslagen/klasserna) ger möjlighet till ett växande lärande kring ämnesområdet. Att 

lära med hjälp av digitala verktyg kan då handla om att skaffa förståelse och färdigheter för att 

kunna använda dessa på sätt som gör att ny kunskap utvecklas (Säljö, 2014).  

Hur kan den digitala klyftan överbryggas?  

Tillgång till digitala verktyg 

Om skolorna nu har fått tillgång till olika digitala verktyg så borde väl allt vara bra? Studien 

visar dock att det kan talas om en digital klyfta som uppstår när tillgångsklyftan minskar. Det 

betyder att den kunskap som pedagoger och elever har för att använda digitala verktyg varierar 

och är ojämlik. Det handlar om att få syn på och överbrygga denna klyfta. Viktigt blir då att 

utgå från hur tillgången till digitala verktyg ser ut och därefter inventera användandet och 

erfarenheterna kring detta. Detta kan mycket väl kopplas till det syfte och de frågeställningar 

som formulerats för denna studie: Vilka erfarenheter har pedagogerna kring användandet av 

digitala verktyg i klasserna? Hur beskriver pedagogerna elevernas användning av digitala 

verktyg i undervisningen från förskoleklass till årskurs sex och Hur resonerar pedagogerna 

kring den tillgång till digitala verktyg som finns på skolan? Då denna studie har karaktären av 

en fallstudie är idén att få syn på kunskap kring frågeställningarna utifrån kontexten en skola. 

Studiens resultat pekar på att den digitala klyftan är tydlig på skolan. Tillgången till digitala 
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verktyg, medierande redskap, är relativt god men kunskap om användandet och tillägnandet av 

kunskapen, approprieringen, varierar i det sociala sammanhang som studerats.  

 

Varför fokuserar denna studie delvis på tillgången till digitala verktyg? Svaret är helt enkelt att 

det kan vara relevant att få syn på resonemang om tillgången, hur fördelningen går till och hur 

pedagogerna tänker om användandet i förhållande till den tillgång som finns. Här kopplas till 

Fokusområde 2 i den svenska digitaliseringsstrategin (2015), Likvärdig tillgång och 

användning. Här är målet att barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till 

digitala verktyg och resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten. 

Då är det motiverat att ta reda på hur just detta ser ut på en skola. Det visar sig i studien att 

skolan har relativt god tillgång till digitala verktyg och därmed förutsättningar att förbättra 

utbildningen och effektivisera verksamheten. Det finns tillgång till de kulturella redskap, 

fysiska och språkliga, som är relevanta för att utveckla lärandet i arbetet med digitala verktyg 

men studiens resultat pekar på att approprieringen varierar, d v s pedagoger har tillägnat sig 

kunskaper om användandet av digitala verktyg i undervisningen i varierande grad. Det innebär 

även att möjligheterna för elever att tillägna sig kunskap om hur de digitala verktygen kan 

användas varierar. Kommunikationen och de delade erfarenheter pedagoger och elever 

upplever i arbetet med digitala verktyg ger upphov till lärande men utvecklingspotential finns. 

 

Lärarna efterlyste en tydligare struktur för fördelningen av verktygen och för användandet 

tillsammans med regelbundna avstämningar. Pedagogerna ansåg att större tillgång till digitala 

verktyg och kunskap om användandet av dem kan öka elevernas måluppfyllelse. Alla elever får 

lika stor chans att utveckla kunskaper kring digitala verktyg om tillgången är större menar 

informanterna. Detta resonemang stämmer med de mål som finns i digitaliseringsstrategin 

(2015) om likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser för varje elev och det 

kompensatoriska uppdrag som finns.  

 

En fråga att ställa kan då vara hur arbetet ska starta? Ska pedagogernas kunskap om verktygen 

och användandet utvecklas först eller ska tillgången säkras först? Några informanter menar att 

skolan valt att säkra upp tillgången till verktyg i första hand då alla elevgrupper nu har tillgång 

till digitala verktyg av någon sort (Ipad/Chromebook).  Pedagogerna lyfter att det dock inte 

varit tydligt hur de ska använda verktygen i undervisningen för att så småningom kunna 
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överföra kunskap till eleverna. Flera av lärarna beskriver att de saknar förtrogenhet i att använda 

verktygen i undervisningen. Norqvist (2016) knyter an till detta när han resonerar om att det 

har varit ett vanligt tillvägagångssätt i flera kommuner att dela ut digitala verktyg och sedan 

lämna skolan ensam med det vidare arbetet vilket kan leda till en osäkerhet för pedagogerna. 

Liksom för den undersökta skolan har tillgången till digitala verktyg i svenska skolor ökat 

mycket de senaste åren. Redan en OECD-studie 2006 visade att Sverige har stor tillgång till 

digital teknik i jämförelse med andra europeiska länder. I flera grundskolors läroplaner fanns 

redan då ambitioner att elever ska ha tillgång till moderna IT-baserade verktyg vilket sedan 

förtydligats i läroplanen (Skolverket, 2011) i och med digitaliseringsplanen för svenska skolor.  

 

Trots att tillgången till digitala verktyg verkar god i svenska skolor vid jämförelse med andra 

länder visar det sig att den är ojämnt fördelad. PISA (2012) och Skolverkets rapport (2013) 

visade att Sverige i jämförelse med europeiska länder var ett av de länder som hade störst 

skillnad i datortäthet mellan skolor i landet. Varför har fördelningen blivit så ojämn? En orsak 

pekas på i regeringens delbetänkande (2014) vilken lyfte att tillgången varierar mellan skolor i 

landet beroende på om skolhuvudmännen valt att prioritera detta. Resultatet i denna studie visar 

att skolan har intresserade rektorer som valt att satsa på IT vilket kan förklara den relativt goda 

tillgången till digitala verktyg på skolan. Nästa steg för skolan kan vara att forma en struktur 

för att kunna använda de kulturella redskapen, verktygen och kommunikationen, på ett sätt som 

skapar större möjligheter för elever att tillägna sig den nya kunskapen och införliva den med 

sin tidigare kunskap. På så vis kan lärandet växa.  

 

Användande av digitala verktyg i skolan 

Å ena sidan har den undersökta skolan relativt god tillgång till digitala verktyg men å andra 

sidan visar resultatet av studien att pedagogerna inte har någon klar översikt över vilken 

kunskap som finns för att använda dessa i undervisningen. Hur använder pedagogerna 

verktygen i undervisningen idag? Vad förmedlar användandet av de digitala redskapen? Är det 

”bara” en ny användningsform eller leder användandet till att ny kunskap utvecklas? Ökad 

förståelse och färdigheter kan leda till att pedagogerna utökar och breddar 

användningsformerna vilket kan göra att nytt lärande uppstår. I processen ökar elevernas 

kunskap då de får möjlighet att tillägna sig det pedagogerna förmedlar och skapa eget nytt 

lärande. Intervjuerna indikerar att här finns flera intresserade pedagoger som har god kunskap 
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om digitala resurser och av eget intresse utvecklar sitt kunnande. Dessa talar om ett relativt brett 

användningsområde där de digitala verktygen används på olika sätt i undervisningen, 

exempelvis som lärverktyg, redskap för samverkan, individanpassning och samarbete. Andra 

pedagoger berättar om en osäkerhet kring användande av verktygen och ett ganska begränsat 

användningsområde där de digitala verktygen används mest för att skriva, läsa texter och söka 

fakta på nätet.  Det stämmer till viss del med Skolverkets rapport (2016) vilken visar att 

användande av IT i undervisningen har ökat men att det fortfarande mest handlar om att skriva 

texter och söka på nätet. Frågan blir då om resurserna används till sin fulla potential.  De 

kulturella redskap, fysiska och språkliga, som finns samverkar inte helt för att utveckling ska 

ske i det sociala sammanhang som studerats.  

 

Pedagogerna i den undersökta skolan beskriver delar av arbetet med digitala verktyg med att de 

”chansar” lite vad gäller användningsområden och aktiviteter därför att de inte riktigt vet vad 

som är bra. Lärarna tipsar varandra om sådant som fungerat för dem och då prövar någon annan 

det även om det kanske inte riktigt svarar mot det önskade målet. Den kommunikation och de 

delade upplevelser och erfarenheter pedagogerna har i det sociala sammanhanget i 

arbetslaget/skolan ger ett visst lärande. Några pedagoger beskrev att de hade god kännedom 

och var intresserade och därmed ökade användandet av digitala verktyg i deras grupper. Deras 

elever fick chans att lära sig mer än elever med icke-intresserade/kunniga pedagoger. Resultatet 

av studien visar att pedagoger har olika startkunskap och intresse för de digitala verktygen och 

deras användningsmöjligheter vilket gör att användandet blir ojämlikt för elevgrupperna. En 

slutsats kan vara att tillfälligheter styr hur användandet ser ut på skolor beroende på 

sammansättningen av pedagoger med eller utan intresse för digitala verktyg.  

 

Några pedagoger gav uttryck för att de “ligger efter” kunskapsmässigt inom området vilket 

skapar en arbetsstress då de upplever att andra har mer kunskap. Den digitala klyftan gör sig 

påmind igen. Pedagogerna lyfter frågan om hur skolan kan tänka framåt vad gäller detta arbete. 

Flera av informanterna menar att de ser en stor potential vad gäller arbete med digitala verktyg 

och att det känns som ett slöseri med resurser att inte (kunna) använda dem bättre. Säljö (2014) 

uttrycker på liknande vis att pedagoger och elever behöver utforska och lära mer om verktygen 

och vad som fungerar bra och mindre bra för att kunna använda dem på ett sätt som ger 

utveckling. Informanterna önskar en samsyn på skolan vad gäller vilka kunskaper pedagoger 

bör ha för ett kunna använda digitala verktyg på ett bra sätt i praktiken samt en plan för hur de 
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skapar detta. I det sammanhang kan relevanta frågeställningar vara hur skolan kan inventera 

kunskaper kring användande av digitala verktyg samt planera och organisera för att överbrygga 

den digitala klyftan. Utmaningar kan handla om att sålla och prioritera bland strukturer och 

utbildningsinsatser som kan vara viktiga att satsa på. 

 

Pedagogers kunskap om att använda digitala verktyg  

Är det rimligt att lärare “förväntas kunna” använda digitala resurser utan egentlig plan för detta? 

Det visar sig i studien att det i första hand är kunskapen om det medierande verktyget och 

tekniken i sig som är en avgörande faktor för att pedagogerna ska kunna gå vidare i arbetet. Hur 

kan man genom ett organiserat och planerat arbete i kommunen/på skolan säkerställa en 

kunskapsbas att utgå ifrån? Informanternas utsagor visar att det är upp till pedagogens eget 

intresse och vilja att lära som avgör hur de använder verktygen i praktiken. Ett problem blir då 

att likvärdigheten i skolan kan bli ojämn. Bilden av att det är upp till den enskilde läraren att 

skapa god användning av digitala resurser stöds av Skolinspektionens granskning (2012) i 

vilken det konstateras att användningen är en fråga om den enskilde lärarens intresse. Behovet 

av kompetensutveckling tillgodoses inte vilket gör det svårt att använda de verktyg som finns 

(Skolinspektionen, 2012). Informanterna i denna studie ger också uttryck för detta när de talar 

om brist på kompetensutbildning inom området. Områden som lyfts fram kan handla om 

utmaningar på organisationsnivå. Pedagogerna önskar att skolledaren har en tydligare roll i 

detta arbete. Lärarna menar att utifrån en inventering av pedagogernas kunskaper kan en tydlig 

struktur och plan för kompetensutbildning utarbetas. Möjligen kan detta arbete synliggöra 

rimliga och eftersträvansvärda kunskapsnivåer för pedagogerna både vad gäller tekniken i sig 

och för användandet. De delar som kan fokuseras i utbildningssyfte kan exempelvis vara teknik, 

program och appar, kommunikation (lärplattformar, digitala samarbetsytor), bedömning och att 

synliggöra lärande i digital undervisning. 

 

Hur kan pedagoger då lära mer? Vad ska de lära? Förutom styrda utbildningstillfällen kan den 

kunskap som redan finns på skolan användas. Informanterna i studien beskriver möjligheter att 

ta tillvara varandras kunskaper genom exempelvis Teach Meets (styrda träffar där lärare kan 

delge varandra erfarenheter). Att använda kollegialt lärande för att utveckla kompetenser kan 

vara givande på fler sätt. Pedagogerna kan då få praktiskt stöd i användandet direkt och de lär 

i samarbete med andra. Kommunikationen i form av delade upplevelser och erfarenheter i det 
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sociala sammanhanget (/skolan/arbetslagen/klasserna) ger möjlighet till ett ökat lärande kring 

ämnesområdet. Lärarna i undersökningen lyfter också möjligheten att lära av elevernas 

kunskaper. Detta anknyter Prensky (2001) till och beskriver möjligheten för pedagoger att 

exempelvis ta hjälp av elevernas digitala vana för att utveckla ny kunskap om användandet i ett 

samarbetslärande. Även i detta fall kan de kulturella redskapen användas i det sociala 

sammanhanget för att låta ny kunskap växa i samarbetet. Frågor för skolledning och kommun 

kan handla om hur det går att organisera detta arbete samt på vilka sätt det går att säkerställa en 

gemensam kunskapsbas för pedagoger.  

 

Är det viktigt att vara en relativt ung pedagog som är uppväxt med den digitala tekniken för att 

kunna använda den framgångsrikt i undervisningen? Kan pedagoger vara digitala immigranter 

och ändå klara av detta? En av svårigheterna här kan vara att pedagoger inte ser de ”nya” 

kompetenserna som lika viktiga som de ”gamla”. Prensky (2001) menar att det är viktigt för 

pedagoger att våga tänka i nya banor och se den digitala världens nya förmågor som viktiga och 

våga släppa taget om annat. För att göra det behövs kunskap om och förtrogenhet med dessa 

verktyg samt möjlighet att tillägna sig kunskapen på ett sätt som underlättar för pedagogerna 

att överföra den till eleverna. Här knyter Hylén (2013) an och menar att kompetensutveckling 

av lärare anses vara en avgörande faktor för att åstadkomma förändring i detta arbete. Lärares 

intresse spelar roll för hur de använder tekniken, de som redan har viss kunskap tenderar att 

utveckla den, men faktorer som ålder, kön eller utbildningsnivå spelar inte in (Hylén, 2013). I 

denna studie finns pedagoger som i egenskap av att vara äldre uteslöt sig själv från arbetet med 

digital kunskap. Vad får det för konsekvenser i ett arbetslag och hur går det att förändra?   

 

Pedagogers attityder till IT och användande har inte förändrats så mycket under de senaste tio 

åren menar Grönlund (2013). Utifrån studiens resultat kan det bero på att lärare inte fått den 

kompetens de behöver för att användandet ska utvecklas och kännas meningsfullt. Grönlund 

(2013) menar att det är viktigt att flytta fokus från den enskilde läraren till skolan som 

organisation för att förstå varför det ser ut som det gör och även förändra användningen. Även 

Hylén (2016) menar att fokus bör vara den kontext som finns kring hur systemet uppmuntrar 

användningen av digitala resurser. Pedagogers attityder kan vara präglade av en känsla av att 

det är svårt med digital teknik eller att det inte ger något för eleverna. Det kan också vara att de 

inte vet hur de ska börja eller då de inte får hjälp med arbetet inte kommer igång (Hylén 2016). 

I praktiken skulle det kunna innebära en större transparens i arbetet kring digitala verktyg och 



48 

 

resurser exempelvis på så sätt att alla på skolan vet hur planen för arbetet ser ut, på vilket sätt 

kompetensen ska öka samt hur avstämningar görs.   

 

Elevers kunskap om användande av digitala verktyg  

Kanske placerar vi slentrianmässigt elever i ett “intresserade av IT-fack”? Grönlund (2013) 

menar att elever missvisande antas vara digitala infödingar (digital natives) syftande på att de 

är uppvuxna i en digital miljö och därmed automatiskt har fått olika kunskaper i användandet. 

Bilden är förmodligen mer nyanserad med ett spektrum av kunskaper och intresse hos eleverna 

(Grönlund, 2013). Kanske en stor del av eleverna i realiteten är digitala främlingar (digital 

foreigners)? Många av dem kanske är mindre intresserade och kunniga än vi tror och det 

påverkar skolans arbete med digitala verktyg. Studiens resultat visar att pedagogerna uppfattar 

en del elever som mindre bekväma och kunniga i arbetet med digitala verktyg. En erfarenhet 

som lärarna i undersökningen delar med sig av är att elever som ses som kunniga i området 

mycket väl kan vara det men i en avgränsad del. Det kan handla om ett spel eller ett särskilt 

program som de kan använda mycket bra. Problem uppstår då pedagoger tror att eleven har god 

kunskap i området som helhet.  Pedagogernas egen förtrogenhet med och kännedom om de 

medierande verktygen kan hjälpa dem att få syn på elevernas bristande eller goda kunskaper i 

det digitala arbetet och lotsa dem vidare. 

  

Elever har heller inte samma förutsättningar vad gäller tillgång till eller möjlighet att förvärva 

kunskap. Faktorer som spelar in kan vara socioekonomiska d v s att eleverna inte har stor 

tillgång till digitala verktyg i hemmet (Skolverket, 2012). En annan faktor kan vara att 

ungdomarna helt enkelt inte är IT-intresserade (Grönlund, 2013). Andra anledningar kan vara 

att det för dessa barn och ungdomar brister i möjligheter att lära i samspel med andra. Då lärande 

är en social aktivitet som sker i samspel med andra, sker denna både i hemmet och i skolan. 

Elever får med sig olika mått av de kulturella redskap som behövs för att utveckla sitt lärande i 

kommunikation och samspel med andra. I skolan kan elever ha olika förmåga att kommunicera 

kring sitt lärande eller olika förmåga att hantera verktyg som används i undervisningen, 

exempelvis digitala verktyg, vilket kan göra det svårare för pedagogen att förmedla kunskap 

och för eleven att tillägna sig denna. En slutsats av detta resonemang kan vara att i en klass med 

25 elever kan kunskapsnivåer och förtrogenhet med digitala verktyg variera. En inventering av 
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elevernas kunskaper i det inledande arbetet kan vara en bas att utgå ifrån. Det lyfts fram i 

regeringens digitaliseringsplan (2015).  

 

Digitala verktyg som ”räddningen” 

Datorn löser allt! Eller? Pedagoger i denna studie beskrev att större tillgång till digitala verktyg 

tillsammans med ökad kompetens för pedagogerna kan ge ökad likvärdighet för eleverna och 

därmed större måluppfyllelse. Norqvist (2016) förklarar att det i skolan finns en övergripande 

känsla av att datorer och andra digitala verktyg per automatik ska öka elevernas måluppfyllelse 

och att företrädare för skolan/kommunen kan se själva tillgången som ett mål i sig. En informant 

i studien beskrev det som: “Nu har eleverna fått datorer, nu ökar måluppfyllelsen snart”.  

Därefter har pedagogerna lämnats själva med arbetet utan utbildning i användandet. Är det så 

enkelt? Här kan vara en idé att resonera kring vad verktygen, förmedlar. Vad är det pedagogerna 

och skolan tänker sig att verktygen ska bidra med? Stämmer den bilden då med verkligheten? 

Möjligen har den stora tron på verktyget i sig istället hindrat utvecklingen och stannat upp efter 

att skolorna säkrat tillgången. Eventuellt beror detta på en vilsenhet och att skolor faktiskt inte 

har kunskap om hur de bäst går vidare. Alternativt att det finns för många vägar att gå.  

 

Finns det då belägg för att digitala verktyg i undervisningen ger ökade kunskaper?  Grönlund 

(2014) bemöter tanken att en dator per elev skulle öka elevernas kunskapsutveckling med att 

tillgänglig forskning idag inte ger stöd för detta. Det syns ingen koppling mellan ökad 

teknikanvändning och bättre elevprestationer i skolan (Grönlund, 2014).  Det motsatta lyfts av 

Digitaliseringskommissionen (2014) som menar att studier som visar positiva skillnader i 

elevernas resultat i skolarbetet som en följd av att använda IT i lärandet ökar i antal. Här betonas 

framgångsfaktorer som lärarens digitala kompetens, förmåga att leda skolarbetet, integrera IT i 

undervisningen och ge eleverna utmaningar på rätt nivå. Detta stödjer tidigare resonemang 

kring vikten av pedagogers kompetens inom området. Datorn kan inte lösa allt av sig själv. Det 

krävs att tekniken används på rätt sätt för att se förändring och göra lärandet mer effektivt menar 

Grönlund (2014). Pedagogerna i denna undersökning beskriver att de kanske ställer lägre krav 

på elever i det digitala arbetet och att dessa därmed inte höjer sin kunskapsnivå. Det skulle 

kunna leda till mindre effektivt lärande. Kräver lärare mindre av eleverna för att tekniken i sig 

själv anses vara en slags kompetens? En konsekvens av teknologins snabba utveckling i 
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samhället kan vara att skolor haft bråttom att få ut verktyg och därmed försvårat det fortsatta 

arbetet (Grönlund, 2014) 

 

Att stödja skolutveckling i arbetet med digitala verktyg  

Om målet är att utveckla elevernas lärande samtidigt som skolan utvecklar sitt kunnande är 

resonemang kring hur detta kan göras relevant. En pedagog beskriver att skolan har datorerna 

men att det är svårt att använda dem på rätt sätt. Beskrivningen leder in på behovet att skifta 

inriktning från teknik till pedagogik. För att stödja skolutveckling kan arbetet fokusera på 

användandet och hur det kan utvecklas. Att skolledarnas roll är viktig är uppenbar, likaså att 

kommunen och skolhuvudmän är delaktiga i planer och beslut kring detta. Det finns ett mycket 

stort behov vad gäller skolledares kompetens att leda skolutvecklingsarbetet i skolorna enligt 

Skolverkets undersökning (2016). I denna studies resultat framkommer att det finns en 

osäkerhet kring vad skolledaren önskar/förväntar i arbetet med digitala verktyg. Några 

informanter säger sig ha en tydlig bild av vad som förväntas medan andra lyfter att det inte 

visats intresse för hur de arbetar med digitala verktyg. Skolinspektionens granskningar 

(2011/2012) delar denna bild och menar att skolledare generellt inte styr hur IT-användningen 

ska gå till på skolan. Norqvist (2016) betonar att det då skapas en osäkerhet kring detta och det 

är upp till den enskilde läraren att utforma användningen efter förmåga och intresse. Det leder 

till bristande samsyn kring användandet vilket inte gynnar skolutveckling (Norqvist, 2016). 

Förväntningarna på vad redskapen kan bidra med behöver klargöras i organisationen och det 

sociala sammanhanget där kunskapen förs vidare, arbetslagen och elevgrupperna, behöver 

stödjas med tydlig struktur för arbetet. 

 

För att organisationen på en skola ska kunna stödja ett utvecklat användande och större 

kunskapsutveckling med digitala verktyg kan en idé vara att fokus skiftar från teknik till 

pedagogik.  D v s från att se till att skolan har tillgång till digitala verktyg till att lära mer om 

hur ett optimalt användande kan gå till. En avgörande åtgärd för att åstadkomma förändring är 

som tidigare nämnts kompetensutveckling för lärare (Norqvist, 2016). En annan betydelsefull 

faktor, menar Hylén (2013), är på vilket sätt skolan och organisationen uppmuntrar och stödjer 

samt styr användningen av digitala verktyg. Att flytta fokus från den enskilde läraren till den 

kontext pedagogen befinner sig i och skolan som organisation för att förstå hur det ser ut nu 

och få till stånd en varaktig användning av digitala resurser kan vara en väg att gå Hylén (2013). 



51 

 

Viktigt blir att ta ett helhetsgrepp om de olika delar som samverkar såsom pedagogers kunskap, 

elevers kunskap, tekniken, digitala tjänster och utbildning. Pedagogernas utsagor pekar på att 

det fattas en struktur på organisationsnivå som lyfter detta och som styr processen med 

avstämningar och utvärderingar samt tydlig progression i kunskapsinhämtning kopplat till 

användande på olika nivåer. Relevant blir att fundera över hur en sådan organisation kan se ut 

både på kommunnivå, skolnivå och för elever i olika åldrar. 

 

En del av skolutveckling är en effektivare verksamhet. Det innebär att de som arbetar i den kan 

använda de kulturella resurser som finns på ett optimalt sätt, i detta fall de digitala verktygen 

och kunskapen om användandet, för att utveckla nytt lärande. I den nationella 

digitaliseringsstrategin (2015) är ett av målen för Fokusområde 2 att verksamheterna ska 

effektiviseras med hjälp av arbetet med digitala verktyg och resurser. I studiens resultat nämner 

en informant att det finns en osäkerhet kring hur exempelvis lärplattformar ska användas. Att 

verkligen utnyttja de digitala resurserna på ett effektivt sätt kan innebära att förstå och kunna 

använda de många digitala tjänster och tillgångar som finns i organisationen. Det kan också 

innebära att ta stöd av olika aktörer och den kunskap de besitter, exempelvis lärplattformars 

supporttjänster och kommunens IT-avdelningar och personal med stort kunnande.  Olika 

samlande tjänster kan då underlätta och stödja en varierad undervisning och ge en mer 

funktionell administration.  

 

Om skolan utrustar pedagoger och elever med verktyg så kommer skolutveckling “av sig själv”. 

Eller? Möjligtvis har det hittills rått en känsla av detta. Utifrån pedagogernas beskrivningar är 

bilden att skolan tilldelats en mängd teknik inom det digitala området utan att sedan säkerställa 

eller möjliggöra användandet på ett relevant sätt.  Ett resonemang om att det “ska se snyggt ut” 

när det finns en viss mängd datorer på skolan lyfts i resultatet av denna studie. Lärarna upplever 

att ingen sedan frågar efter hur det går eller stödjer användandet. EU-kommissionen (2013) 

lyfter på samma vis att de digitala resurser som finns i utbildningssystemet inte används 

optimalt och menar att här finns stora möjligheter att utveckla ny kunskap. Här beskrivs att en 

tydlig progression i skolans organisation kring digital kunskap där elever med hjälp av kunniga 

pedagoger får använda verktygen på varierade sätt gynnar lärandet och kan ge ökad 

kunskapsutveckling. Därmed får eleverna en god förmåga att hantera sin digitala skolvärld och 

sitt liv senare i samhället (EU-kommissionen, 2013). I detta arbete är samarbetet med föräldrar 
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via god information och kontinuerlig återkoppling kring hur och till vad verktygen används och 

vilka förväntningar som finns av betydelse. 

 

Pedagogers resonemang kring elevers lärande 

Att få syn på lärandet 

Hur vet pedagoger att eleverna lär sig? I studien menar pedagogerna att det kan vara svårt att 

få syn på det lärande som sker i arbetet med digitala verktyg. Informanter uttrycker i 

resultatdelen att de inte riktigt vet vad eleverna håller på med vid datorn alla gånger. De hinner 

inte kommunicera lärandet med eleverna. En lärare menar att känslan av att det är lugnt och 

“alla jobbar och gör något” likställs med att eleverna lär sig, men det går inte att vara säker. Det 

blir en fragmentarisk bild. När lärare fått möjlighet att verkligen tillägna sig kunskap om 

verktygen och utvecklar den vidare så ökar deras möjligheter att få syn på och känna igen 

elevers digitala lärande. Säljö (2014) beskriver detta som att lärarna då får en förståelse för 

verktyget och själva kan använda det på nya sätt vilket leder till att ny kunskap uppstår. 

 

En annan fråga som pedagogerna i denna studie beskrev handlar om mervärde. En informant 

resonerade kring elevernas eventuella ökade kunskap om de använder digitala verktyg jämfört 

med traditionella verktyg i skolarbetet och vilka möjligheter som finns att få syn på och kunna 

bedöma denna kunskap. En av lärarna resonerade utifrån tanken att eleverna kanske lär sig nya 

saker men missar något annat. Detta bygger Prensky (2001) vidare på då han menar att 

pedagoger behöver hitta nya metoder och nytt innehåll i undervisningen för att möta elevernas 

kunskap. Lärare måste lära sig att nya förmågor är värdefulla och våga släppa en del av de 

gamla förmågor de tidigare värdesatt i elevernas lärande (Prensky, 2001).  En pedagog beskrev 

en oro för att det ställs lägre krav på eleverna i och med användandet av digitala verktyg. 

Pedagogen resonerade kring elevers behov av att kunna en del saker analogt, exempelvis att 

skriva och stava själv. Ytterligare en pedagog lyfte att elever kanske missar en del i det sociala 

mötet då de arbetar självständigt med datorn och därmed förlorar tillfällen att lära i samspel 

med andra. Eleverna utbildas för framtiden och behöver arbeta företrädesvis digitalt för att 

förberedas för denna menar en annan pedagog. Ökad kunskap om hur elever lär sig digitalt, 

vilka förmågor som krävs och kunskap om hur det digitala lärandet kan utökas genom att 

kombinera det med annat lärande kan vara en väg att gå. Norqvist (2001) knyter an till det när 
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han talar om att elever behöver lära sig när och hur datorn är ett bra verktyg att använda för 

lärande och när den inte är det. Då har eleverna nått en kunskapsnivå som gör att digitala 

verktyg blir effektiva i undervisningen (Norqvist, 2001).  Att lära med hjälp av digitala verktyg 

kan då handla om att skaffa förståelse och färdigheter för att kunna använda dessa på sätt som 

gör att ny kunskap utvecklas (Säljö, 2014). 

 

Med digitala möjligheter till lärande synliggörs även behovet att utveckla metoder för digital 

kunskapsbedömning. Att detta är ett relevant område att fokusera lyfts i resultatet av flera 

pedagoger. Hur kommer pedagogens roll att förändras i och med detta och vilka förväntningar 

finns på den enskilde och på skolan? Kan sådana metoder stödja högre måluppfyllelse och bättre 

resultat? Återigen refereras till Grönlund (2014) då han lyfter att man inte ser någon koppling 

mellan ökad teknikanvändning och bättre elevprestationer i skolan. Det som kan göra skillnad 

är istället att använda tekniken på rätt sätt (Grönlund 2014). Vad är då “rätt” sätt? Enligt tidigare 

resonemang kan rätt sätt vara att exempelvis kompetensutbilda pedagoger kring tekniken och 

användandet av digitala verktyg samt att arbeta efter en tydlig plan där olika aktörer och resurser 

samverkar. 

 

Läsa digitalt 

I denna studie resonerar flera pedagoger om både sina egna och elevernas svårigheter med att 

läsa digitalt på ett funktionellt sätt. De lyfter att det kan vara svårt att få en överblick på skärmen 

och att förstå helheten av det lästa. Lärarna beskriver det som en fragmentarisk läsupplevelse, 

dessutom anser de att det är lätt att tappa bort sig i texten vilket gör att förståelsen brister. I detta 

sammanhang menar pedagogerna att svårigheterna kan vara minst likadana för elever. 

Skolverket (2013) beskriver i en analys av digital och traditionell läsning att elever som 

använder digitala verktyg förväntas utan utbildning så småningom kunna läsa digitalt på ett 

framgångsrikt sätt. Det är dock skillnad att läsa på en skärm jämfört med att läsa på papper då 

andra förmågor krävs och läsningens syfte kan ställa vissa krav (Skolverket 2013).  

 

Vad är det då elever behöver kunna för att få en bra digital läsupplevelse? Skolverket (2013) 

beskriver i en analys av PISA 2009 bland annat skillnader mellan digital och traditionell 

läsning. Vid digital läsning bygger läsaren sin egen textupplevelse med hjälp av bild, text, ljud 
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och att hoppa mellan länkar (navigering). Navigering är tillsammans med IT-färdigheter 

(förtrogenhet med verktyg och program), informationsfärdigheter och multimodal literacitet 

färdigheter som anses viktiga för digital läsning (Skolverket, 2013). Multimodal literacitet 

handlar om att kunna förstå och tolka information som bygger på bilder och annan icke-språklig 

kommunikation vid sidan av vanlig text. Andra viktiga förmågor för att kunna läsa digitalt är 

att ha goda strategier för att resonera och dra slutsatser, använda kunskapskällor och 

självreglerande läsprocesser (Skolverket, 2013). Prensky (2001) menar att dessa olika 

färdigheter har elever i varierande grad och pedagogerna behöver ha kunskap och lära elever 

att använda dem för att utveckla sin digitala läsning.  Pedagogers ökade kompetens och 

förtrogenhet med vad digital läsning innebär och hur den kan läras ger ökade möjligheter för 

elever att tillägna sig kunskapen och utveckla nytt lärande.  

 

Texter lästa på papper är ofta strukturerade mer linjärt och eleverna läser från början till slut. 

Det ger en större helhet i läsupplevelsen jämfört med den mer fragmentariska bild som den 

digitala läsningen ger. Detta ger pedagogerna i studien uttryck för i sina resonemang om 

osäkerheten kring hur eleverna läser och förstår digitala texter. Pedagogers ökade kunskap om 

vad som är specifikt för digital och traditionell läsning kan ge en större medvetenhet om vilken 

sorts läsning och vilka förmågor de vill träna och anpassa uppgiften efter det. Det ger eleverna 

tillgång till olika sorts lässtrategier för att kunna ta till sig innehållet på ett bra sätt (Skolverket, 

2013). Resultaten av PISA 2009 (Skolverket, 2013) visar att elever som är goda traditionella 

läsare är goda digitala läsare. Däremot är inte goda digitala läsare lika goda traditionella läsare. 

Här syns också skillnader mellan pojkars och flickors läsning. Pojkar är i studien bättre digitala 

läsare än traditionella sådana medan ingen sådan skillnad syntes för flickor.  Frågan är om de 

båda kompetenserna kan stödja varandra och läras parallellt?  Då läsresultaten sjunker borde 

det vara anledning till oro. Hur kan utvecklingen vändas? Önskvärt vore utbildning i att läsa 

effektivt på en skärm och att förstå vilka förmågor som aktiveras och i vilket syfte digital 

läsning är ett bra alternativ. Detta önskemål ger även pedagogerna i studien uttryck för.  

Motiverande arbete– multimodala förmågor 

I studiens resultat nämner lärarna att eleverna ofta är motiverade och tycker att det är roligt att 

använda de träningsappar/program som finns för att öva färdigheter och automatisera kunskaper 

med digitala verktyg. Många träningsappar är uppbyggda som spel, med “morötter” och 

belöningar i arbetet vilket kan öka just motivationen. Begreppet “gamification” (spelifiering) 
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speglar detta. Även vissa digitala läromedel utnyttjar denna kunskap och är delvis uppbyggda 

så att eleverna motiveras att arbeta vidare genom att uppnå exempelvis belöningar och medaljer 

i olika etapper (Selander & Kress, 2017). För att stödja elevens kunskapsutveckling handlar det 

om att läraren ska förstå de navigerande principer en elev arbetar efter med de digitala 

verktygen. Pedagogen kan då ge nytt intresse och engagemang där eleven befinner sig och 

hjälpa eleven att närma sig målet med uppgiften/undervisningen (Selander & Kress, 2017). Det 

kan leda till att elevernas förståelse blir djupare och kan relateras till andra kunskaper. Här finns 

eventuellt utrymme för att utveckla ny kunskap för pedagoger.  

 

Den multimodala världen (olika resurser som bild, ljud, text skapar en helhet) som digitala 

verktyg i många fall representerar kräver andra kunskaper och förmågor i lärandet (Selander & 

Kress, 2017). Det ger också nya möjligheter att göra undervisningen varierad och intressant. 

Eleverna finner ofta detta motiverande. De kan presentera arbeten på ett lockande sätt och det 

kan i sig skapa intresse för att lära. Självrättande och tydliga färdighetsträningsprogram kan 

hjälpa elever att träna moment på ett lustfyllt sätt Detta ger flera pedagoger uttryck för i studien 

och beskriver att idéer om hur de kan använda detta i undervisningen är aktuella framöver. Att 

lära med hjälp av digitala verktyg kan då handla om att skaffa förståelse och färdigheter för att 

kunna använda dessa på sätt som gör att ny kunskap utvecklas. 

Slutsats 

Sammantaget kan konstateras att studien svarat mot de uppställda frågorna i syftet: Vilka 

erfarenheter har pedagogerna kring användandet av digitala verktyg i klasserna? Hur 

beskriver pedagogerna elevernas användning av digitala verktyg i undervisningen från 

förskoleklass till årskurs sex och Hur resonerar pedagogerna kring den tillgång till digitala 

verktyg som finns på skolan? En undersökning av den aktuella skolan visar att alla elever från 

förskoleklass till årskurs sex har tillgång till digitala verktyg, yngre barn har mindre tillgång än 

äldre elever. Den fråga som vill beskriva användandet av verktygen visar att pedagogerna har 

ett brett och olika omfattande användningsområde för dessa. Den praktik som pedagogerna 

beskrivit innefattar överlag en positiv attityd till användandet av verktygen. Pedagogernas 

erfarenheter ger upphov till frågeställningar kring hur lärares kompetens i arbetet med digitala 

verktyg kan ökas, hur tydliga strukturer kring detta arbete kan stödja skolutveckling samt hur 

elevernas lärande syns i det digitala arbetet.  
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Pedagogernas erfarenheter ger ny kunskap om flera områden. Ett av dem handlar om att lärarnas 

kompetens vad gäller att använda digitala verktyg i undervisningen varierar mycket. Ett behov 

av ökad utbildning i att använda digitala verktyg, både vad gäller att hantera tekniken och 

kunskap om hur lärare kan använda olika program och appar i undervisningen finns.  Generellt 

skulle detta kunna vara kunskap som kan appliceras på flera skolor då de eventuellt har liknande 

erfarenheter. 

 

Då lärarna har skilda uppfattningar om tanken med verktygen och hur de kan/ska användas blir 

det tydligt att ett helhetsgrepp behövs. Denna nya kunskap innebär förväntningar på att 

skolledare har en mer framträdande roll vad gäller att styra arbetet utifrån organisationen som 

helhet. Om processen att utbilda och kompetensutveckla pedagoger är transparent och tydlig 

samt strukturerad kan det leda till en mer effektiv verksamhet. Detta kan leda till att 

undervisningen och elevernas lärande utvecklas.  

 

Pedagogernas erfarenheter visar att det kan vara svårt att få syn på elevernas lärande i det 

digitala arbetet. Större kunskap önskas för att vidareutveckla arbetet och kunna skapa större 

anpassning till elevernas förutsättningar i undervisningen. I ett vidare perspektiv handlar det 

även om att grundlägga kunskaper om detta redan på lärarutbildningar. De utmaningar som 

finns för dagens och morgondagens pedagoger innefattar att tillägna sig kunskap om och 

utveckla användandet av digitala verktyg och möjligheter att skapa nytt lärande. 

 

De digitala visioner som finns för skolan idag möter praktiken med olika utmaningar som följd. 

Några av dessa har synts i denna studie. Behovet av kunskap kring verktygen och 

användningsformer är en utmaning som kan vara viktig att ta sig an genom ett helhetsgrepp 

utifrån organisationen för att överbrygga den digitala klyfta som resultatet visar. En annan 

utmaning handlar om att få syn på och stödja det digitala lärandet. Här lyfts frågor om kunskap 

om digital läsning och att designa undervisning som motiverar och stödjer samt möjligheter att 

få syn på kunskaper digitalt.  Den tredje stora utmaningen handlar om hur digitala verktyg kan 

stödja skolutveckling. Eventuellt går det att dra slutsatsen att arbetet med de två förstnämnda 

utmaningarna kan leda till framgång vad gäller den tredje.  
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Förslag på fortsatt forskning i området 

Förslag på fortsatt forskning i området innefattar kunskap om pedagogers praktiska arbete med 

verktygen, både vad gäller utbildning och användande. Vad fungerar bra och hur kan denna 

kunskap spridas? Praxisnära forskning kring kollegialt lärande vad gäller digitala verktyg i 

undervisningen är relevant. Här kan modeller som strukturerade Teach Meets eller andra former 

av kollegialt lärande studeras och vidareutvecklas.  

 

Forskning behövs kring hur digital läsning fungerar, vilka förmågor som krävs och hur dessa 

kan utvecklas. Även studier kring hur olika lässtrategier, både för traditionell och digital läsning 

kan stödja varandra är av intresse samt om eventuella könsskillnader syns. I förlängningen kan 

det ge möjligheter att förstå hur digital läsning kan tränas.  Denna kunskap kan leda till att 

anpassningar för utbildningen av morgondagens pedagoger görs. Med en större förberedelse 

och kännedom om detta område ges ökade möjligheter till utveckling. Kunskapen kan även 

underlätta för hur verksamma pedagoger kan utbilda elever för framgångsrik digital läsning.  

 

Till sist anses att fortsatta studier vad gäller att designa undervisning för optimalt lärande i en 

digital tidsålder är relevant. Hur pedagoger och elever kan utveckla lärande utifrån de tekniker, 

resurser och organisationer som finns bör studeras närmare. Exempelvis kan studier kring 

framgångsrikt användande av digitala verktyg och resurser bidra med kunskap som kan 

utveckla pedagogers kunskap i området. 
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Bilagor   

Bilaga 1. 

 

Intervjuguide 

Områden Frågor 

1.Pedagogens erfarenheter av att 

använda digitala verktyg i 

undervisningen  

Hur är din upplevelse, som pedagog, av att använda 

de digitala verktygen i undervisningen? 

Vilka positiva/negativa aspekter ser du i detta arbete? 

 2.Pedagogens användning av 

digitala verktyg i undervisningen 

På vilket/vilka sätt används verktygen av dig som 

pedagog i undervisningen?  

Beskriv de olika användningsområden för digitala 

verktyg som du har din undervisning. 

Varför används verktygen?  

 

3.Pedagogens beskrivning av 

tillgång till digitala verktyg i 

undervisningen. 

 

Vilken tillgång till digitala verktyg har du som 

pedagog i undervisningen? 

Varför finns just den tillgången/den sortens verktyg? 

Skiljer det sig åt (sortens verktyg och antal verktyg) 

mellan yngre/äldre elever? 

 

 

 

 

 

 

 


