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Abstract 

Syftet med denna studie är att undersöka om högstadieelever anser att digitala verktyg kan vara 
ett hjälpmedel i deras kunskapsutveckling samt hur digitala verktyg kan öka aktiviteten i 
klassrumssituationer. Vidare syftar studien till att undersöka vilka problem och möjligheter som 
eleverna uppfattar finns när digitala verktyg används för deras kunskapsutveckling samt i 
klassrumssituationer.  
 
Den första frågeställningen är: hur uppfattar eleverna att aktiviteten i klassrumssituationen 
påverkas av digitala verktyg? Resultat visar att det blir ökad aktivitet i klassrummet eftersom 
digitala verktyg underlättar framställningen av skolarbeten samt att genomförandet av 
skolarbeten kan ske på fler platser än enbart i skolan då båda dessa faktorer främjar elevernas 
kunskapsutveckling.  
 
Den andra frågeställningen handlar om hur eleverna uppfattar att deras kunskapsutveckling 
påverkas av digitala verktyg. Studiens resultat visar att eleverna blir delaktiga i den 
formativa bedömningen, de utvecklar källkritiskt tänkande samt att visuella hjälpmedel skapar 
förutsättningar till inlärning bland eleverna. Datorer är fördelaktiga för elevernas 
kunskapsutveckling jämfört med smarta telefoner, eftersom datorer inte har lika många 
distraktioner som smarta telefoner.   
 
Den sista frågeställningen lyfter vilka problem och möjligheter eleverna ser med digitala 
verktyg i klassrumssituationer och kunskapsutvecklingen. Resultatet visar att eleverna inte 
uppfattar att de får någon undervisning i digital kompetens, utan förväntas att kunna hantera det 
digitala verktyget utan vidare handledning från sina lärare. Eleverna uttrycker också att lärarna 
behöver vara tydligare gentemot eleverna vad syftet är med digitala verktyg i undervisningen 
innebär. Smarta telefoner har störande moment som notisfunktioner, vilket stör 
kunskapsutvecklingen om telefonen istället för datorn användas som ett digitalt verktyg. Oro 
finns för att det manuella skrivandet ska försämras när allt mer skrivs digitalt. Tekniskt strul 
och dålig infrastruktur är andra problem som förekommer vid användningen av digitala 
verktyg. Möjligheterna med digitala verktyg är de digitala lärplattformarna som skapar 
samarbete mellan lärare och elever. Digitala läromedel som underlättar inlärningen utgör en 
ytterligare möjlighet samt att det är en förberedelse inför arbetslivet att kunna arbete och hantera 
digitala verktyg.     
 

 

Nyckelord  
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1. Inledning  
Vi lever i en tid med ökad digitalisering och skolans ansvar är att eleverna utvecklar digital 
kompetens och att de får de rätta verktygen till att leva i ett modernt och digitaliserat samhälle. 
Skolverket har därför bland annat på begäran av regeringen fattat beslut om att digitalisering 
ska tillämpas i läroplanerna för samtliga skolformer. Kravet innebär att eleverna ska ges 
möjlighet att använda digitala verktyg i undervisningen samt utveckla källkritiska kunskaper.1 
Reformer kring digitalisering i skolan har en historik och Söderlund visar att det redan på 1960-
talet ställdes krav från Skolverket att datamaskiner skulle införas och att digitala verktyg skulle 
användas i matematik, dock inte i alla ämnen som idag.2 Idag krävs det en medvetenhet hos 
lärare då digitala verktyg ska användas i undervisning för att det ska leda till att eleverna 
fördjupar och utvecklar sina kunskaper i skolämnena. Steinberg presenterar det systematiska 
lärandet genom en modell där följande parametrar ska uppfyllas; fungerande teknik, förståelse 
för hur den ska användas samt att verktygen sedan kan vara ett led i att elever påverkar 
omvärlden.3 Detta har en koppling till Lannérs studie som presenterar att elever som har goda 
digitala kunskaper stimulerar inlärningsprocessen positivt när verktygen ska användas.4 Denna 
tes lyfts även i Lundmarks avhandling där han presenteras att digitala verktyg tenderar bidra till 
att eleverna upplever friare arbetssätt samt att de i högre grad samarbetar med sina 
klasskamrater.5  

Skolan behöver ge eleverna möjlighet till att utveckla digitala kunskaper och kompetenser för 
att digitala verktyg ska vara en framgångsfaktor i lärandeprocessen. I skolan är det oftast lärare 
som ger eleverna den digitala kunskapen och därför är det viktigt att lärarna själva har god 
digital kompetens. Willmark har forskat i ämnet och hävdar att vara ”tekniskt kompetent” är en 
definitionsfråga och måste ständigt uppdateras.6 Därför är det viktigt med fortbildning på rätt 
nivå för den enskilda läraren samt att lärare får stöttning i att experimentera med nya metoder i 
en autentisk miljö. Detta för att de ska kunna använda digitala verktyg i undervisningen samt 
hjälpa och vägleda eleverna. 7  

Lärandet med hjälp av digitala verktyg ämnar stärka den enskilda elevens kunskaper. Det 
bidrar även till att eleverna är och ska bli en del av ett digitaliserat samhälle, där de ska kunna 
orientera sig.8 Undervisning sker i ett socialt sammanhang och när eleverna befinner sig det 
sammanhanget lär de sig av varandra. Inom det sociokulturella perspektivet förespråkas det att 
människan inom sin kultur kan ta till sig kunskap. 9 Skolan är, enligt det sociokulturella 
perspektivet, nödvändigt för lärande.10 Lärande sker också i ett bredare perspektiv än 
enbart inom skolan och undervisning behöver inte alltid betraktas som en orsak till lärande för 
det kan även ske bland vänner, familj och i samhället. Detta påstående finner Säljö stöd för 

 
2. Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011. Reviderad 2017. S.7 
2 Söderlund (2000) s. 111 
3 Steinberg (2013) s, 17-19 
4 Lannér (1999) s. 167 
5 Ibid., s. 170.  
6 Willermark (2018) s. 109 
7 Ibid., s. 107-108 
8 Lgr 11. Reviderad 2017. S.9 
9 Säljö (2011) s. 29. 
10 Ibid., s. 13.  
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eftersom lärande hos människan har skett i linje med den historiska utvecklingen.11 Idag är 
internet en kultur och därmed en del av lärandet som sker i linje med utvecklingen.12  

Med vetskapen om den ökade digitaliseringen som sker i svensk skola idag syftar denna studie 
till att undersöka om högstadieelever anser att digitala verktyg kan vara ett hjälpmedel för deras 
kunskapsutveckling samt om digitala verktyg kan öka aktiviteten i klassrumssituationer. Vidare 
syftar studien till att undersöka vilka problem och möjligheter som eleverna uppfattar finns när 
digitala verktyg används för deras kunskapsutveckling samt i klassrumssituationer. Uppsatsens 
frågeställningar är: Hur uppfattar eleverna att aktiviteten i klassrumssituationen påverkas av 
digitala verktyg? Hur uppfattar eleverna att deras kunskapsutveckling påverkas av digitala 
verktyg? Vilka problem och möjligheter ser eleverna med digitala verktyg i 
klassrumssituationer och kunskapsutvecklingen? För att få svar på uppsatsens frågeställningar 
har enkätundersökningar samt intervjuer genomförts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Säljö (2011) s. 15.  
12 Ibid., s, 29  
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2. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om högstadieelever anser att digitala verktyg kan vara 
ett hjälpmedel i deras kunskapsutveckling samt hur digitala verktyg kan öka aktiviteten i 
klassrumssituationer. Vidare syftar studien till att undersöka vilka problem och möjligheter som 
eleverna uppfattar finns när digitala verktyg används för deras kunskapsutveckling samt i 
klassrumssituationer.  
 

2.2 Frågeställningar 
• Hur uppfattar eleverna att aktiviteten i klassrumssituationen påverkas av digitala 

verktyg?   
• Hur uppfattar eleverna att deras kunskapsutveckling påverkas av digitala verktyg?   
• Vilka problem och möjligheter ser eleverna med digitala verktyg i klassrumssituationer 

och kunskapsutvecklingen?   

2.3 Disposition 
Uppsatsen är disponerad i ett inledningskapitel där inledning, syfte och frågeställningar 
presenteras. Därefter följer uppsatsens metod, där tillvägagångssätt och val av metod har 
presenterats. I det teoretiska utgångsläget introduceras det sociokulturella perspektivet. I 
bakgrund ges läsaren en introduktion till vilka orsakerna är att skolan digitaliseras och hur 
digitalisering betraktats ur ett historiskt perspektiv i utbildningen. Vidare förmedlas i 
bakgrundsdelen information om hur kraven är formulerade i den reviderade läroplanen för 
grundskolan, gällande digitaliseringskraven. Angeläget är att uppmärksamma att de två 
nästkommande kapitel i uppsatsen skiljer sig åt. Informationen i tidigare undersökningar är 
hämtad från källor och består av undersökningar om digitala verktyg kopplade till 
kunskapsutveckling och i klassrumssituationer. Källorna är inte vetenskapliga artiklar eller 
avhandlingar. Informationen som finns i källorna som är presenterade i tidigare forskning är 
avhandlingar samt vetenskapliga artiklar. I resultatdelen presenteras sammanställt resultat från 
enkätundersökningarna och intervjuerna.  

Resultatdiskussionen bygger diskussionsunderlaget på resultatet, bakgrund, teoretiskt 
utgångsläge, tidigare undersökningar samt tidigare forskning. Metoddiskussion består av 
bortfallsanalys samt diskussioner kopplade till metodlitteraturen. I slutsats och slutord 
presenteras slutsatser som dragits från uppsatsens resultat samt även vilka studier som kan 
göras inom ämnet. I litteraturförteckningen kan läsaren ta del av vilka källor som använts i 
uppsatsen. Slutligen finns bilagor som är informationsbrevet till intervjuerna och enkäterna 
samt intervjufrågornas mall.   
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3. Bakgrund 
I denna bakgrundsdel presenteras spridningen och anammandet av IT i den svenska skolan, från 
1960-talet till år 2017. Vidare påvisas syftet med att använda digitala verktyg i undervisningen, 
på vilka sätt det ska verka för elevernas aktivitet i klassrummet samt ökad kunskapsutveckling.  

Skolan digitaliseras under 1960-1970 talet 

Redan på 1960-talet fanns tankar om att införa datamaskiner i undervisningen, skriver 
Söderlund. År 1960 skrev Ecklesiastikdepartementet, nuvarande utbildningsdepartementet, en 
skrift att datorn kunde prägla undervisningen, genom att den kunde bli mer effektiv, 
rationaliserad och var grunden till undervisningsteknologiskt tänkande. Syftet med datorer var 
främst att den kunde användas till övnings- och/eller drilluppgifter.13 Riksdagsmotionerna lades 
fram i slutet av 1960-talet.14  

I början av 1970-talet fick Skolöverstyrelsen (SÖ), i uppdrag att undersöka vilka förutsättningar 
som fanns inom grundskolan och gymnasiet att använda datateknik. År 1974 startades projektet 
Datorn i skolan (DIS), vilket drevs under en femårsperiod. DIS-projektet fokuserade på tre 
huvudområden:15  

• Undervisningen om datorer och datorers användning i samhället – datalära.  
• Användning av datorer i skolan för att modernisera undervisningen till exempel användning 

som räkne tekniskt hjälpmedel – ämnesanknuten datoranvändning.  
• Utnyttjande av datorer som inlärningshjälpmedel – datorstödd undervisning.16 

DIS-projektet följdes upp med ett flertal andra projekt under 1970-talet, bland annat Projektet 
PRINCESS, (Project for Research on Interactive Computerbased Education System) som 
innebar att undervisningen skulle vara elevaktiv. PRINCESS syfte var även att undervisningen 
skulle individualiseras, så att varje enskild elev skulle få möjlighet att arbeta i sin egen takt 
och utifrån sin egen kunskapsförmåga. Eleverna skulle även kunna påverka sin egen 
arbetssituation. DIS- och PRINCESS-projekten samt SÖ var en orsak till att datalära infördes i 
Lgr 80, skriver Söderlund.17  

1980-talet digital utveckling i samhället 

Regeringen beslutade i Lgr 80 att den svenska läroplanen skulle innehålla datalära. Ämnet 
skulle vara ett obligatoriskt kunskapsområde samt ett huvudmoment på högstadiet.18 I DIS 
slutrapport står det att dataanvändningen i samhället, kunde jämföras med den industriella 
revolutionen. Vidare står det i slutrapporten att användningen av datorer kräver datakunskap, 
för att det skulle leda till goda resultat.19  SÖ skriver vidare att syftet med datakunskap var att 
samhället utvecklades i en digital riktning, vilket går att se eftersom det i hög grad används 
datorer på arbetsplatser och samhällets nya generation skulle integreras i den rådande 
samhällsutvecklingen.  20  

 
13 Söderlund (2000) s, 67. Hämtad: Hernwall (1998)  
14 Söderlund (2000) s, 67. Hämtad: Nissen m. fl  (1991) 
15 Söderlund (2000) s, 67. Hämtad: Kollerbaur, m. fl (1983) 
16 Söderlund (2000) s, 68. Hämtad: SÖ (1980) s, 1 
17 Söderlund (2000) s, 68. Hämtad: Lindh, (1993) s, 70.  
18 Söderlund (2000) s, 69-70.  
19 Söderlund (2000) s, 70. Hämtad: SÖ (1980) s, 1.  
20 Söderlund (2000) s, 70. Hämtad: SÖ (1980) inledning.  
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Söderlund menar att i skrivelser hos SÖ stod det att datorundervisningen skulle innefatta 
datalära, ämnesanknuten datoranvändning samt datorstöd i undervisningen.21 Vidare går det att 
läsa att skolans värdegrund skulle upprätthållas med hjälp av dataundervisningen, eftersom 
lektionerna skulle genomföras utifrån demokratisk grund. Datorer skulle främst användas i de 
samhällsorienterade ämnena och matematik.22 Under 1980-talet var målet att dataanvändningen 
i undervisningen skulle förändra synen på kunskap, både ur ett didaktiskt och pedagogiskt 
perspektiv.23  

1990-2000 talet den digitala reformen  

Söderlund skriver att riksdagen år 1992 fick i uppdrag av regeringen att datanätverk skulle 
införas på skolorna i landet. Detta eftersom lärare och elever i bredare omfattning skulle ges 
möjlighet att kommunicera med varandra. Dock även på grund av att lärare och elever skulle 
få tillgång till informationskällor som skulle kunna användas i undervisningen. Nätverket på 
skolorna skulle bli ett IT-verktyg som skulle användas i lärandeprocessen på lektionerna.24 

I läroplanen för år 1994 blev det tydligt att eleverna skulle orienteras i en komplex verklighet. 
Vidare skulle eleverna ha källkritisk kunskapsförmåga. Datalära i Lpo 94 innefattade främst att 
eleverna skulle få IT-kunskaper, vilket var angeläget eftersom samhällsutvecklingen gick i den 
riktningen. 25 Datorns funktion i den svenska skolan hade olika användningsområden fram till 
år 1994. I grundskolans tidigare år och senare år, användes datorn främst under svensklektioner 
och specialundervisning. På Komvux och gymnasieskolan användes datorn främst inom kursen 
datakunskap och ämnesinriktade kurser. Datoranvändningen integrerades i undervisningen på 
lokal nivå under 1990-talet. IT-användningen tog däremot längre tid att integrera i 
undervisningen, jämfört med datoranvändningen. Orsaken till att det inträffade berodde på att 
det var en teknisk push centralt, men den tekniska pushen fick aldrig samma effekt lokalt.26  

I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet, skedde en reform med IT-användningen i skolan. 
Reformen var att IKT skulle införas i undervisningen och innebar att lärarna skulle fortbildas 
inom IKT. I den fortbildningen skulle lärarna lära sig vilka möjligheter som fanns med digitala 
verktyg gällande inlärningssyfte och skolutveckling. Syftet och ambitionen med fortbildningen 
var att ge lärare pedagogiska verktyg, så att de kunde få information om hur undervisningen 
kunde bli mer elevaktiv. Datoranvändningen i undervisningen skulle bidra till att eleverna 
skulle öka intresset för informationssökning samt arbeta källkritiskt. De nämnda förmågorna 
skulle stimuleras med multimedia och datorkommunikation.  27 

 

 

 

 

 

 
21 Söderlund (2000) s, 70. Hämtad: SÖ (1980) s, 1. 
22 Söderlund (2000) s, 70. Hämtad: SÖ (1980) s, 1. 
23 Söderlund (2000) s, 75.  
24 Söderlund (2000) s, 104-105. Hämtad: Skolverket, (1995) s, 3.  
25 Söderlund (2000) s, 99-100.  
26 Ibid., s, 96-99.  
27 Ibid., s, 113.  
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Digitaliseringskraven 1 juli 2017 

Den 9 mars 2017 beslutade regeringen om ändringarna i förordningen (SKOLFS 2010:37) i Lgr 
11. Ändringarna beträffande digitaliseringen i läroplanerna och kursplanerna, tillämpades den 
1 juli 2018. Det framgår att digitala verktyg ska användas i undervisningen, för att utveckla 
elevernas digitala kompetens. Vidare bör digitala verktyg användas till att öka elevernas 
begreppsförståelse, genom att visualisera begrepp. Verktygen bör även användas till att öka 
kommunikationen i klassrummet samt att bjuda in omvärlden till klassrummet genom 
videosamtal. Digitala verktyg ska hjälpa eleverna att utveckla sina ämneskunskaper samt ge 
dem verktyg till deras framtida yrken och studier. 28 Eftersom vi lever i tid med ökad 
digitalisering ska den svenska utbildningen syfta till att eleverna utvecklar digital kompetens 
och att de får verktygen att leva och verka i ett modernt samhälle. Det presenteras att 
eleverna ska utveckla digital kompetens inom och utanför skolan och fritidshemmet. Av den 
anledningen är det angeläget att undervisningen bygger på elevernas kunskaper och 
erfarenheter. Det är pedagogens uppgift att förstå elevernas digitala vardag och därmed 
inkludera den i undervisningen, för att ge eleverna möjlighet att komma så långt som möjligt 
i sin kunskapsutveckling. Digitaliseringskraven ställer även krav på lärarnas kunskaper. 
Lärarna ska ha kunskap om hur digitalisering påverkar individer och samhällets utveckling, hur 
digitala verktyg och medier kan användas i undervisningen, för att utveckla elevernas 
kunskapsutveckling. Lärarna ska tillvarata elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper som 
kan användas i undervisningen och därmed se vilka aspekter av digital kompetens som är 
nödvändig i lärarens undervisning och hur den kan inkluderas.29 

I bestämmelserna står det att syftet med digitalisering i undervisningen är att eleverna ska 
förberedas på att leva och verka i samhället, leva i en komplex verklighet med ett stort 
informationsflöde som sker i samband med den ökade digitaliseringen. Därför är det skolan 
som ska undervisa om grundläggande värden. Eleverna ska få lära sig metoder om hur de ska 
ta till sig ny kunskap och därigenom kritiskt granska information, fakta och förhållanden för att 
kunna inse konsekvenser av olika alternativ där information finns att hämta. Vidare ska skolan 
verka för att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och 
samhällets utveckling. Samtliga elever ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att använda 
digital teknik, samt kunna värdera information och därigenom förstå vilka risker och 
möjligheter som finns med digital teknik. Utbildning ska utveckla den digitala kompetensen 
hos elever och främja entreprenörskap. Skolans uppgift är att stimulera elevernas kreativitet, 
nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa 
problem. Eleverna måste få möjlighet att arbeta självständigt och lära sig att arbeta i grupp med 
andra. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar sin förståelse för hur digitaliseringen påverkar 
individen och samhällets utveckling. Samtliga elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga 
att använda digital teknik.30 Digitala verktyg ska främja elevernas kunskapsutveckling samt låta 
dem arbeta ämnesövergripande. Personalen på skolan ska få den kompetensutveckling som 
krävs för att de professionellt ska utföra sina uppgifter och ständigt ges möjlighet att dela med 
sig av sina kunskaper och arbeta digitalt inom kollegiet. 31  

 

 
28 Lgr 11. Reviderad 2017.  
29 Ibid. S.9 
30 Ibid S.13-15 
31 Ibid. S.18-19  
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4. Tidigare undersökningar 
I denna del av uppsatsen presenteras källor som är undersökningar, rapporter och böcker som 
är skrivna om digitaliseringen i skolan. Det lyfts när digitala verktyg kan vara ett hjälpmedel 
för elevers kunskapsutveckling samt om det kan leda till ökad aktivitet i klassrumssituationer.  

Hovlin menar att vilket sekel en person är född i kan ha betydelse för vilket förhållningssätt 
personen har till lärande och utbildning. Den ena generationen har ofta inte samma syn som 
andra generationen. Det finns två olika generationer av människor, den ena generationen 
beskrivs som digital natives och denna generation har inte immigrerat till den digitala världen 
utan är infödda i den. Digital natives är födda i mitten av 1970-talet till år 2000 och framåt. Den 
traditionella modellen av lärande handlade till stor del om att förmedla kunskaper och då inte 
med tydligt förmedlad information om hur den nyvunna kunskapen kunde användas. Idag 
handlar kunskap om hur man lär sig och hur man lär ut betydligt mer utvecklad.32  I rapporten 
påpekar Hovlin om att det idag mer handlar om hur vi lär oss, än vad vi lär oss.33   

Digitala arbetsmetoder 

Hovlin skriver om New Technology High Schools (NTHS) i USA, på NTHS-skolorna är 
undervisningen är projektbaserad, läraren är primärt coach för sina elever. På skolorna arbetar 
lärarna utifrån projekt som är baserade på kunskapskraven i samtliga skolämnen. Syftet är att 
lärarna ska arbeta ämnesövergripande och att eleverna inkluderas i arbetet. Betygsättningen på 
skolan har utvecklats till att värdera olika former av färdigheter, där förmågorna ska uppfyllas 
separat. Förmågorna som bedöms är work ethic, literary content, collaboration, oral 
communication, historical content, written communication, critical thinking och reading 
skills.34 Hovlin hävdar att denna arbetsmetod leder till att elevernas utvecklingsområden är i 
fokus, eftersom eleverna skriver omdömen om sig själva samt om klasskamraterna. Skolan har 
utformat ett eget mjukvarusystem som de arbetar utifrån och teknik används systematiskt och 
kontinuerligt under samtliga projekt. New Technology Foundation hävdar att denna arbetsform 
ställer höga krav på läraren, då undervisningen blir elevfokuserad med hjälp av digitala 
verktyg. 35  Inlärning sker genom att eleven är delaktig i bedömningen, samt att samma teknik 
används kontinuerligt. Steinberg presenterar en detaljerad modell över hur digitalt lärande kan 
ske på olika nivåer. Modellen bygger på att det finns sex kunskapsformer som lärande ska 
fokuseras på i undervisningen, fakta, förståelse, tillämpning, analys, syntes och värdering. 36 
Syftet är att komma från det strukturella lärandet, det vill säga att kunskapskraven inte ska läras 
i en viss ordning, utan det ska ske kontinuerligt. 37  Steinberg visar i en modell hur lärandet med 
digitala verktyg kan ske på olika nivåer. 38 

 

 

 

 

 
32 Hovlin (2009) s, 12 
33 Ibid., s, 17 
34 Ibid., s, 18. 
35 Ibid., s, 18-19. 
36 Steinberg (2013) s, 15-16.  
37 Ibid., s, 16.  
38 Ibid., s, 17-19 
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Förbättring  1.Ersätta  Tekniken används för processer som var möjliga även innan den infördes. 
Exempelvis: att skriva på dator istället för att skriva med papper och 
penna. Bättre att skriva på dator på grund av att arbetet kan sparas på en 
server.  

Förbättring 2.Utveckla Tekniken används för processer som var möjliga även tidigare, men den 
förenklar och förbättrar resultatet genom att stärka vissa funktioner. 
Exempelvis: lärare använder Powerpoint i undervisningen och sociala 
medier för att hålla kontakten med eleverna.  

Transformation  3.Modifiera Lärprocesserna börjar utformas på ett nytt sätt genom tillgången till 
tekniken. Exempelvis: Elevarbetet ska modifieras med hjälp av digitala 
verktyg. Eleven gör arbeten med avancerade digitala verktyg, genom att 
använda bilder, filmer och ljudfiler i sina arbeten. Syftet med digitala 
verktyg på denna nivå förutom att förstärka arbetsmetoden så är det att 
eleverna kan ingå i ett projekt eller grupparbete.  

Transformation 4.Omdefiniera  Tekniken används för att skapa nya arbetsuppgifter som tidigare var 
omöjliga. Exempelvis: Eleven använder sig av digitala verktyg för att 
påverka omvärlden och då krävs tillgång till internet.  

Tabell 1: Denna modell är översatt till EUMO-modellen och visar hur lärandet med digitala verktyg kan ske på 
olika nivåer. 39 

Fallgropar i det digitala arbetet 
Modellen ovan tydliggör att lärandet med digitala verktyg kan ske på olika nivåer för att öka 
elevernas aktivitet i klassrumssituationer vilket i sin tur ska leda till ökad kunskapsutveckling. 
Tillgången till datorer bland elever ska inte leda till ensamarbete hos eleverna eller mindre 
lärarstöd. När eleverna ska arbeta med datorer till skoluppgifter ska datorn alltså inte ersätta 
lärarens stöd utan vara ett komplement till det. Eleverna har rätt till att få information om hur 
de ska använda datorerna och veta vad som förväntas av dem i exempelvis ett grupparbete då 
datorer ska användas. Detta för att datoranvändningen ska leda till kunskapsutvecklande 
arbete.40 Dock kan det uppstå hinder redan vid den första nivån i modellen som är ”ersätta”. I en 
rapport från Skolverket presenteras att antalet datorer har ökat i skolorna, men att IT-
utrustningen ofta strular.41 Denna problematik går i linje med den första och femte fallgropen 
som Steinberg beskriver. Den första fallgropen är bristande digital infrastruktur, vilket innebär 
att när läraren ska använda digitala verktyg måste de säkerställa att den digitala infrastrukturen 
är fungerande.42  IT-utrustning som strular är den femte fallgropen, vilket är att det är viktigt 
att tänka på logistiken i klassrummet. Logistiken kan vara en fråga när datorer ska laddas och 
vem som ska hämta dem till klassrummet, vilket gäller för de skolor som använder sig av 
nomaddatorer. Även i de fall där eleverna har fått egna datorer av skolan, vad ska ske då 
datorerna inte är laddade, borta, trasiga eller glömda hemma.43 På några av 
de kommunala grund- och gymnasieskolorna som Skolverket undersökt upplever sjuttio 
procent av lärarna att de inte har tillräckligt med pedagogiskt IT-stöd och det tar lång tid att 
få. Även skolledningarna på de undersökta skolorna uppger att de inte är tillräckligt tekniskt 
kunniga och en del kommuner satsar på vissa programvaror som försvårar användningen av 
IT.44 Steinberg menar att det är viktigt att lärare har syftet klart för sig innan de introducerar 
arbeten som ska inkludera digitala verktyg i undervisningen, vilket är den tredje fallgropen. 

 
39 Steinberg (2013) s, 17-19 
40 Ibid., s, 17-19 
41 Skolverket (2013) s, 8. 
42 Steinberg (2013) s, 17-19 
43 Ibid., s, 17-19 
44 Skolverket (2013) s, 13.  
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Annars kan det leda till att eleverna inte är koncentrerade på arbetet de ska göra utan istället 
fokuserar de på funktionerna som de ska använda till att exempelvis spela in film.  

Avsaknad av fortbildning är den andra fallgropen, vilket innebär att lärare introduceras i att de 
ska använda digitala verktyg utan att de har fått någon fortbildning i det. Detta kan undvikas 
genom att skolledning eller rektor ser till att lärarna får den kompetens som krävs. Som lärare 
är det viktigt att se till att undervisningen leder till mer djupkunskap än ytkunskap samt att de 
vet hur användningen av digitala verktyg ska ske. Det är vad Steinberg kallar för hur läraren 
tolkar uppdraget.45 

Struktur och tydlighet i det digitala arbetet  

I läroplanen för grundskolan år 2011, står det att skolan ska ansvara för att varje elev efter 
grundskolan kan använda sig av modern teknik i syfte att söka kunskap, kommunicera, skapa 
och lära. Det blir då huvudmans uppdrag att se till att eleverna får tillgång till modern teknik och 
internetuppkoppling, menar Steinberg. 46  

Informationssökning är en metod till kunskapsutveckling och i rapporten från Skolverket 
redovisas det att de undersökta skolorna använder sig av en IT-plan i undervisningen. En del 
av planen är att eleverna utvecklar källkritisk förmåga när de söker information på internet, 
exempelvis.47 Det blir då huvudmannens uppdrag att se till lärarna har digitala verktyg som de 
kan använda i sin undervisning när de ska undervisa eleverna om hur de ska använda verktygen 
i samband med informationssökning och/eller skolarbeten. Det finns då frågor som läraren 
måste tydliggöra för eleven. Frågorna är; vad eleverna ska lära sig, hur de ska lära sig, var de 
ska lära sig, när och hur länge de ska arbeta med det arbetsområdet, av vem de ska lära sig och 
med vem de ska lära sig. Eftersom elever ofta använder internet när de ska genomföra ett 
skolarbete med digitala verktyg blir några av dessa frågeställningar för läraren svåra att 
kontrollera. För att informationssökningen på internt ska ske under rätt förutsättningar är det 
viktigt att eleverna får tydliga instruktioner om när, hur och vad de ska använda internet till.48  

Det visas i IT-planen i de skolor som Skolverket undersökt att IT ska integreras i undervisning 
och då användas som ett pedagogiskt verktyg, hur skolan ska utveckla elevernas IT-kompetens, 
hur skolan ska arbeta med etik på nätet och då förbygga olika former av kränkningar som 
förekommer online.49 Steinberg menar att läraren ska ha en tydlig arbetsmetod och ha kontroll 
över vissa saker. Han menar att det är viktigt att läraren gör kravnivån tydlig för eleverna och 
hur de ska bedömas i relation till kunskapskraven. Som lärare ska man ha kontroll över 
kvaliteten i det eleverna gör. Läraren ska presentera en tydlig struktur på lektionen och 
då tydliggöra arbetsmetoderna för eleverna.50 På skolorna som Skolverket undersökt är det 
angeläget att lärarna ges kompetensutveckling inom IT som de behöver i sin yrkesutövning. 51 

 

 

 
45 Steinberg (2013) s, 17-19 
46 Ibid., s, 26.  
47 Skolverket (2013) s, 53.  
48 Steinberg (2013) s, 27-28.  
49 Skolverket (2013) s, 53.  
50 Steinberg (2013) s, 118. 
51 Skolverket (2013) s, 53.  
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5. Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen som presenteras i denna del av uppsatsen belyser den forskning som 
bedrivits vad gäller digitala verktyg i undervisningen.  

Digital delaktighet och friare arbetssätt 

För att eleverna ska motiveras till att utveckla sina kunskaper i klassrumssituationer, ska det 
finnas möjligheter till att de känner delaktighet i undervisningen och att de får påverka sin 
skolgång. Delaktig har ett nära samspel med inflytande, de eleverna som tillåts vara delaktiga i 
undervisningen, känner sig också mer inkluderade vilket inger en känsla av eleverna själva kan 
påverka sin skolsituation och därmed utveckla sina kunskaper. Elevdemokratiaspekter ska vara 
en kontinuitet i de olika skolorna runt om i landet. Elever vill generellt sett ha inflytande i 
undervisningens innehåll och genomförande, därför ska de ges möjlighet att känna sig delaktiga 
i det som finns i gränslandet mellan skolan och elevernas fritid. Detta framgår i en rapport av 
Skolverket.52  Delaktighet och inflytande kan ske i dialog med eleverna, men även genom 
digitala verktyg. Mårell skriver i sin avhandling att digitala verktyg behövs då individuell 
utvecklingsplan (IUP) ska skrivas, när utvecklingssamtal ska förberedas eller då information 
tilldelas via webbaserade skolforum.  För att det ovan nämnda ska vara möjligt, behöver elever 
och vårdnadshavare förstå arbetsprocessen, tolka omdömen samt förstå webbplatsens 
funktioner.53 När det finns en lärplattform som samtliga parter är införstådda i hur den används, 
skapas förståelse för bedömningar av elevers kunskaper. Eleven får då också information om 
hur hens kunskaper kan utvecklas och tillgång till uppföljning om hens kunskapsutveckling, 
vilket leder till ökad medvetenhet hos eleven om vad hen ska fokusera på och därmed till ökad 
aktivitet i klassrumssituationer.54 Lundmark lyfter i sin avhandling att datorer och IT har 
bidragit till ökade kommunikationsmöjligheter.55 Pedagogerna i undersökningen såg fördelar 
med kommunikationsmöjligheterna, men kommunikationen blev också en utmaning eftersom 
de lokala skolornas ekonomi inte räckte till att bygga ut nätverksutbyggnaden i den mån som 
det efterfrågats.56 Andra utmaningar då IT skulle införlivas i ett antal skolor som Lundmark 
undersökt, var teknik som strulat och brist på datorer.57 Lannér som undersökt datorstöd i 
undervisningen, instämmer med att datorstödet till en början i undervisningen utgjorde hinder, 
på grund av tekniskt strul och att eleverna var ovana vid datorhanteringen. Lärarna visade på 
en positiv inställning, när hindren åtgärdades. 58 Den andra inställningen till dator- och IT-
användningen är den uppfyller sitt syfte med att ge eleverna friare arbetssätt för att utveckla 
kunskapsförmågor. 59 Även Lannér lyfter att de elever som varit delaktiga i studien känt sig 
friare på lektionerna ledda av datorstöd, jämfört med de andra lektionerna. 60 Studien visar 
också att eleverna i högre grad samarbetar då de ska arbeta med datorer. 61 
Lundmark framhåller att införlivandet av IT har gynnat elevernas inlärning, särskilt inom 
specialpedagogiken eftersom eleverna blir modigare och får bättre självförtroende i sina 
studier. Samarbetet mellan lärare och elever har även stärkts, eftersom eleverna har fått 

 
52 ”Digitalisering” i Skolverket.se Hämtad: 2019-06-10. 

53 Mårell 2012, s. 125.  
54 Ibid., s. 126.  
55 Lundmark (2000) s. 188-189 
56 Ibid., s. 189.  
57 Ibid., s. 189.  
58 Lannér (1999) s. 133-137 
59 Lundmark (2000) s. 188-189 
60 Lannér (1999) s. 169 
61 Ibid., s. 170.  
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möjlighet att vara datorexperter. 62 Samtliga delaktiga lärare i Lannérs studie har påvisat att 
datorstödet i undervisningen har bidragit till ökad studieglädje och att lärarna är 
samstämmiga gällande skrivarlusten bland eleverna då datorer har använts i undervisningen. 63 
I punktform nedan följer ytterligare fördelar som framkommit i Lannérs studie med datorstöd i 
undervisningen.  

• Man får viktig kunskap  
• Där är roligt  
• Det är annorlunda, omväxlande, nytt.  
• Man slipper skriva för hand   
• Det går fortare att skriva med dator 
• Det blir snyggt  
• Man får välja vilken stil man vill  
• Det är lättare att ändra  
• Det går lättare att skriva med dator64 

Fördelarna visas genom att eleverna skriver mer och att de blir medvetna om att skriva 
uppgifter med ett bra skriftspråk. Det visas genom att eleverna arbetar mer med textens 
grammatik och meningsuppbyggnad.65 

Problem med digitala verktyg  

Möjligheten som redogjordes ovan om att en gemensam lärplattform kan bidra till 
kunskapsutveckling och därmed ökad aktivitet i klassrumssituationer hos elever, kan även vara 
ett problem i situationer då lärplattformen inte fungerar eller när lärare, vårdnadshavare eller 
elever inte vet hur och när den ska användas. I Mårells avhandling lyfts just detta problem och 
lärarna kan upplevas ha bristande digital kompetens och vara oengagerade i att lära sig själva 
och eleverna. Stundtals kan de digitala verktygen som ska användas kring en elevs 
lärandeutveckling vara svår att använda när lärare, elever och/eller vårdnadshavare inte får 
någon fortbildning inom programmet. Detta kan också leda till att det inte finns någon tydlig 
plattform för eleven att använda sig av för att följa sin kunskapsutveckling eller studieplan. 
Författaren försäkrar även att det på vissa skolor har getts utbildningstillfällen i 
hur olika digitala verktyg ska användas och att de bristande kunskaperna hos vårdnadshavarna 
kan vara att de inte har medverkat vid dessa utbildningstillfällen. Det leder till problemet att 
vårdnadshavaren inte är införstådd i elevens behov och utveckling av förmågor.66  Kunskaper 
kring de digitala verktygen som ska användas i undervisningen för elevens kunskapsutveckling 
har problematiserats även av Lundmark som menar att den utveckling som sker kring IT i 
skolan inte bör grunda sig i att läraren ska lära sig en rad olika datorprogram, utan 
undervisningen med IT-koppling ska ge eleverna möjlighet att använda sig av IT som ska vara 
kunskapsfrämjande.67 Därför är det viktigt som lärare att reflektera över sin planering, genom 
att ha en plan med när och varför IT ska användas i undervisningen.68 Detta 
eftersom användningen av exempelvis datorer i undervisningen ska ske i rätt syfte, enligt 
lärarna upplevs det att användningsområdena med IT vidgas när de förstår målen och syftet 
med IT. 69 Om inte lärarna förstår syftet med IT blir det ett problem vad gäller 

 
62 Lundmark (2000) s. 188-189 
63 Lannér (1999) s. 143-144 
64 Ibid., s. 167  
65 Lannér (1999) s. 150  
66 Mårell (2012) s. 127-130 
67 Lundmark (2000) s. 188-189 
68 Ibid., s. 166 
69 Lundmark (2000) s. 189.  
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kunskapsutveckling och aktivitet i klassrumssituationer. Lundmark menar också att 
elevinflytandet ökade då skolor började använda sig av digitala verktyg, men att lärarna då 
upplever att de behöver övervaka vad eleverna gör med datorerna för att datorerna ska användas 
i rätt syfte. 70 Bortsett från kunskaper kring hur de digitala verktygen ska användas lyfter Lannér 
i sin avhandling att praktiska problem med datorstöd i undervisningen är att utskriftsfunktionen 
inte fungerar, texten försvinner, systemfel eller datorn och dess tillhörande komponenter inte 
fungerar.71 Eleverna upplevde svårigheter att klara av vissa funktioner och hantering av 
tangentbordet. 72  Lundmarks slutsats är att lärare generellt har bristande IT-kompetens, vidare 
betonar författaren att IT måste betraktas som en del i samhällsutvecklingen och inte som en 
isolerad företeelse.73  

Willermark fördjupar innebörden av IT-kompetens och fortbildning för lärare med digitala 
verktyg. I sin avhandling skriver författaren att den tekniska utvecklingen och krav på digital 
kompetens är diffust, eftersom de tekniska kunskaperna ständigt måste uppdateras och den 
tekniska utvecklingen går fort. Det innebär att definitionen att vara ”tekniskt kompetent” som 
lärare ständigt måste uppdateras.74 Willermark lyfter i sin avhandling att det kollegiala arbetet 
möjliggör didaktiska innovationer och gynnsamma arbetsmetoder för ämnesövergripande 
lärande. Det presenteras även i avhandlingen att då lärare får fortbildning på ”rätt” nivå, alltså 
inte på för grundläggande eller för hög nivå samt då läraren får stöttning i att experimentera 
med nya metoder i autentisk miljö över tid, utvecklar läraren sin undervisningspraktik. På 
samma sätt som eleverna ska få individanpassad undervisning, bör lärare få 
behovsanpassade utbildningsinsatser för att stöttas i sin utveckling och det är inte tillräckligt att 
erbjuda alla samma utbildning där utgångspunkten är ”one size fits all”.75 Samuelsson 
konstaterar att det offentliga utbildningsystemet spelar en viktig roll för att öka den digitala 
kompetensen, dock finns det digitala klyftor på både individnivå och samhällsnivå. Digitala 
klyftor kan bero på personens intresse till inlärning av ny kunskap samt att det 
är en socioekonomisk fråga som orsakar i vilken utsträckning tillgång och användning av IKT 
används.76 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
70 Lundmark (2000) s. 189.  
71 Lannér (1999) s. 154-155  
72 Ibid., s. 168 
73 Lundmark (2000) s. 195-197. 
74 Willermark (2018) s. 109 
75 Ibid., s. 107-108 
76 Samuelsson. (2014) s. 8-9. 
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6. Teoretiskt utgångsläge 
Sociokulturellt perspektiv 

Inom det sociokulturella perspektivet finns det en rad olika forskare som är ledande. Den äldsta 
är Lev Vygotskij, som intar ett sociokulturellt perspektiv på lärande ur det sociokulturella 
perspektivet. Omgivningen är central för en individs kunskapsutveckling och prestation enligt 
det sociokulturella perspektivet.77  

Säljös forskning fokuserar på pedagogisk psykologi, lärande, utveckling och kommunikation.78 
Säljös forskning intar även digitaliseringsaspekten vilket ringar in uppsatsens syfte och 
frågeställningar. Säljö menar att det inte finns givna lösningar på hur lärandet ska gå till, 
människans kunskapsintag är en gåta som kräver analyser av tidigare inlärningsmetoder och 
sociala konstruktioner. Säljö problematiserar att det inte går att konstruera en teknisk lösning 
som på ett mirakulöst sätt ska automatisera undervisningen. Människans kunskapsintag kan inte 
reduceras till en fråga om teknik och metod. Idag finns skolor som använder sig av tekniska 
metoder för att lösa problem som finns inom lärande, vilket inte är möjligt.79  

Säljös sociokulturella perspektiv löper vidare med att lärandet bottnar i att ha en förförståelse 
för att människan är en individuell varelse. Hon har sina biologiska förutsättningar att ta till sig 
kunskap men hon befinner sig i en kultur där kunskap är förmedlingsbar och något som kan 
användas till olika syften. 80 Med kultur menar Säljö att det finns en uppsättning av idéer, 
värderingar, kunskaper och andra resurser som människan anskaffar genom interaktion med 
omvärlden. I kulturen ingår även artefakter som är fysiska redskap, vilket kan vara instrument 
för mätning samt olika former av informations- och kommunikationsteknik. Kulturen är då 
både fysisk på grund av artefakterna, vilket då är fysisk-kultur, men även abstrakt på grund av 
den sociala-kulturen och det finns ett nära samspel mellan dessa två kulturer.81 Begreppet 
”kultur” 82 85 i uppsatsen kommer framförallt kopplas till den digitala kulturen i undervisande 
miljöer. Begreppet ”artefakter”83 kommer i denna kontext att kopplas till IT och digitala 
verktyg. Detsamma gäller de ”medierande redskapen” som Säljö delar in i två kategorier, 
fysiska- och intellektuella redskap. De fysiska redskapen är kopplade till datorer, 
internetuppkoppling och IT. 84 

Lärande hamnar lätt i spåret att det ska göras i skolan eller andra delar av utbildningssystemet. I 
detta antagande inkluderas även att lärande är samma sak som att studera, samt att lärande 
förutsätter undervisning.85 Att skolan är en viktig institution för lärande är inte något som Säljö 
förkastar, men han menar att det är viktigt att inte blanda ihop undervisning och lärande samt 
att undervisning inte ska betraktas som en orsak till lärande. Lärande måste betraktas i ett 
bredare perspektiv, då lärande sker bland vänner, inom familjen samt i samhället. Människans 
lärande har varierat genom historien och lärandets innehåll har skett i linje med den historiska 
utvecklingen.86  

 
77 ”Sociokulturellt perspektiv”, i Wikipedia. Hämtad 2020-02-03.  
78 Gu.se sökord: Roger Säljö (Hämtad: 2020-02-03) 
79 Säljö (2000) s, 12-17 
80 Ibid., s, 13-17 
81 Säljö (2010) s, 29  
82 Ibid., s, 29  
83 Ibid., s, 29  
84 (Säljö 2011) s. 29. 
85 Ibid., s. 13.  
86 Ibid., s. 15.  
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Säljö redogör för de medierande redskapen (förmedling av information och kunskap) då han 
beskriver hur människan ska bedriva ett arbete, alternativt ett fysisk utförande som 
till exempel jordbruksarbete. De medierande redskapen är indelade i två kategorier, den första 
är fysiska redskap som bland annat kan vara en primitiv plog. De intellektuella redskapen är 
kunskaper om hur man odlar en begränsad uppsättning av grödor samt hur man bevattnar den. 
Huvudidéerna i denna beskrivning är att människan bearbetar objektet som är jorden och det 
gör hon med hjälp av de medierande redskapen. Redskapen som Säljö skriver om i det 
sociokulturella perspektivet är materiella och språkliga redskap som människor använder i 
praktiska situationer.87 De fysiska artefakterna har omvandlat vår värld och gett människan 
resurser som gör att hon kan förflytta sig, kommunicera samt ta del av den tekniska 
utvecklingen. 88 Säljö fortsätter behandla att de fysiska och språkliga redskapen är kulturella 
resurser som bidrar till att kunskaper och förmågor lever vidare i samhället. I skolan är läraren 
eller pedagogen en medierad resurs. Hen griper exempelvis in för att förklara skillnaden mellan 
bokstaven D och B för eleven.89 I det sociokulturella perspektivet är kommunikation och 
språkanvändning viktiga delar och skapar länken mellan eleven och omgivningen, vilket sker i 
det inre tänkandet och den yttre interaktionen.90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
87 Säljö (2011) s. 29. 
88 Ibid., s. 32.  
89 Ibid., s. 37. 
90 Säljö (2000) s. 67 
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7. Metod 
För att besvara uppsatsens frågeställningar har två metoder använts. Den kvantitativa 
ansatsen som har presenterats i form av en enkätundersökning och som har varit av vikt för 
denna studie eftersom resultatet varit generellt och dessutom grundat sig på ett stort antal 
individer. Den kvalitativa ansatsen som använts är genom intervjuer och resultatet har grundat 
sig på färre antal elever där frågeställningarna har varit djupgående. De utvalda skolorna var de 
som det fanns tillgång till. Skolan där enkätundersökningen genomfördes heter ”skola 1” och 
skolan där intervjuerna genomfördes heter ”skola 2” i uppsatsen. Skola 1 där enkäten 
genomfördes var det elever i åk 7 som deltog och skola 2 där intervjuerna genomfördes var det 
elever i åk 9 som deltog. Enkäterna och intervjuerna har inte genomförs på samma skola, detta 
på grund av bekvämlighetsurvalet. 

 

7.1 Val av metod 
Kvantitativ val av metod (skola 1 - enkätundersökning) 

Uppsatsen intar ett kvantitativt forskningsperspektiv för att undersöka om högstadieelever anser 
att digitala verktyg kan vara ett hjälpmedel i deras kunskapsutveckling samt hur digitala verktyg 
kan öka aktiviteten i klassrumssituationer. Studien syftar också till att undersöka vilka problem 
och möjligheter som eleverna uppfattar finns när digitala verktyg används för deras 
kunskapsutveckling samt i klassrumssituationer. Av den anledningen har det varit aktuellt att i 
denna studie arbeta med en kvantitativ forskningsmetodik.91 För att undersökningen ska ha hög 
tillförlitlighet har alla respondenter svarat på frågorna på samma sätt och vid 
samma lektionstillfälle.92 Validiteten i undersökningen är att ställa frågor utifrån det uppsatsen 
är avsedd att undersöka. 93  

Sammanlagt blev 90 elever tillfrågade om att delta i studiens enkät, 79 elever deltog. Eleverna 
som var delaktiga i studien var mellan 12–13 år gamla. Anledningen till enkäten genomfördes 
bland de yngre eleverna, berodde på forskningsetiska skäl. Skolans rektor avrådde intervjuer 
och godkände genomförande av enkäter. Rektorn begärde ifall intervjuer skulle genomföras, 
skulle det vara nödvändigt att en lärare från skolan skulle vara med och det var svårt att anordna. 
Den valda skolan undersöktes eftersom kunskaperna kring digitala verktyg hos eleverna skiljde 
sig åt. Vissa elever kunde exempelvis själva enkelt söka information på internet, vara 
källkritiska och använda mjukvaror såsom Word och Powerpoint utan vidare stöd från lärare. 
Det fanns även en annan grupp elever med bristande kunskaper i hur vissa verktyg användes så 
som skrivprogram. Därför väcktes intresset att undersöka hur eleverna ansåg att digitala 
verktyg kan användas för deras kunskapsutveckling och ökad aktivitet i klassrummet.   

Utformning av enkätfrågor  

Resultatet från enkäten presenteras i stapeldiagram i procentform. Backman menar när syftet är 
att visualisera en frekvensfördelning i exempelvis procentform, ska stapeldiagram användas.94 
Enkätundersökningen genomfördes digitalt, den utformades och besvarades via 
Google docs frågeformulär. Vid tillfället när enkäten skulle genomföras fick eleverna tillgång 

 
91 Trost (2012) s, 23.  
92 Ibid., s, 61.  
93 Ibid., s, 63.  
94 Backman (2008) s. 99 
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till en länk. Vid undersökningstillfället användes datorer och smarta telefoner så att enkäten 
skulle kunna besvaras. 

Kvalitativt val av metod (skola 2 - intervjuer) 

Enkäterna har använts för att ge en generell överblick av ämnet. Intervjuerna är relevanta i 
denna studie eftersom de skapar en djupare förståelse för elevers uppfattningar kring digitala 
verktyg i undervisningen. I intervjuerna delar eleverna exempelvis med sig av 
klassrumssituationer då digitala verktyg har utvecklat deras kunskaper i ett ämne. De ger då 
specifika förklaringar på varför det varit utvecklande, men även vilka problem som de ser med 
digitala verktyg i undervisningen. Kilström menar att intervjuer ger djupare förståelse för hur 
eleverna tänker, vilka föreställningar de har om sin omvärld som de undervisas i.95  

Den kvalitativa semistrukturerade intervjuformen har använts i denna studie eftersom den syftar 
till att besvara frågorna hur elever uppfattar att aktiviteten påverkas av digitala verktyg och hur 
eleverna uppfattar att deras kunskapsutveckling påverkas av digitala verktyg. Vidare syftar 
studien till att undersöka vilka problem och möjligheter som eleverna uppfattar finns när 
digitala verktyg används för deras kunskapsutveckling samt i klassrumssituationer.  
Den semistrukturerade intervjuformen har använts eftersom problem och möjligheter är större 
frågeområden. Frågorna har inte brutits ned till exakta och detaljerade frågor under intervjuerna. 
Detta för att ge eleverna möjlighet att tänka fritt och samtala om situationer som de stött på 
under sin skolgång.96 Den kvalitativa semistrukturerade intervjumetodiken väljs bland annat 
som metod i denna uppsats eftersom den skapar förståelse kring elevernas syn på deras 
verklighet, utan att de styrs av intervjuaren.97 Den kvalitativa intervjuformen används även i 
denna uppsats, eftersom följdfrågor ställs i linje med elevernas tankar och idéer. Detta för att 
utveckla en tanke som eleverna hade då de intervjuades. 98 En följdfråga kunde exempelvis vara 
”hur menar du?” eller ”kan du ge ett exempel”.  

Kilström redogör för en intervjuform med fokusgrupper, vilket innebär att en grupp i 
exempelvis ett arbetslag eller grupp elever får ett ämne att samtala om och samtalet observeras. 
Det går att i förväg välja grupperna eller låta gruppen själv välja deltagare. 99 Poängen med att 
deltagarna själva väljer personer att intervjuas med, är för att samtalet kan löpa fritt, eftersom 
deltagarna troligtvis känner sig bekväm med varandra.102 I denna studie har fokusgrupper till 
viss del använts som metod för att få fram data, intervjuerna genomfördes i par, för att 
resonemangen naturligt skulle vidareutvecklas. Eleverna fick själva bestämma vem de ville 
intervjuas med eller om de ville intervjuas själva. Idén om att deltagarna själva fick välja vem 
de vill intervjuas med har använts i denna uppsats, eftersom tryggheten i att prata med någon 
man känner kan leda till intervjuerna inte leder till ”fråga-svar” intervju, utan snarast att en 
fråga ställs till eleven och därefter har de ett samtal kring frågan. För att motverka känslan av 
exkludering, var det även tillåtet att delta i studien ensam. Tanken var att om en elev inte hade 
någon kompis som ville delta i intervjuerna, skulle eleven få vara delaktig i studien ändå. När 
tiden till intervjuerna bokades så fick även eleverna möjlighet att ta del av intervjufrågorna i 
förhand för att kunna fundera på vad de enskilt ville svara och för att det önskades av 
dem. Sammanlagt var det tre elever som intervjuades, två stycken i par och en enskilt. De 
intervjuade gick i årskurs nio. Orsaken till att intervjuerna genomfördes på en annan skola, än 
den där enkäterna gjordes var på grund av bekvämlighetsskäl. Skolan där eleverna intervjuades 

 
95 Dimenäs, red Kilström, (2007). S. 47-48.  
96 A. Hedin, reviderad C.Martin, (2011). S. 6 
97 Ibid., S. 6 
98 Dimenäs, red Kilström, (2007). S. 48-49 
99 Ibid., S. 53 
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var den enda skolan där rektorn godkände deltagande i studien. Rektorn godkände dock enbart 
elever i enbart åk 9 att delta i intervjuerna, eftersom hen ansåg att eleverna i de lägre åldrarna 
inte var lämpade till att svara på intervjufrågorna. 

 

Utformning av intervjufrågor 

Innan intervjuerna började förklarades det för eleverna att digitala verktyg kan ses som 
hårdvaror i form av en mobilenhet eller dator, men också som mjukvaror som dataprogram 
eller applikation. Intervjufrågorna är utformade efter uppsatsens syfte och frågeställningar. Den 
första delen ringar in hur digitala verktyg kan leda till att eleverna blir mer aktiva i en 
klassrumssituation. Den andra delen innefattar hur digitala verktyg kan vara en del i deras 
kunskapsutveckling. Intervjuerna avslutades med vilka problem och möjligheter som finns med 
digitala verktyg i undervisningen. Intervjufrågorna finns att tillgå i uppsatsens bilaga.   

7.2 Analysprocess 
Kvalitativ analysprocess 

Det första steget i den kvalitativa analysprocessen var att skapa en förståelse och en helhetsbild 
av materialet som insamlats. Under intervjutillfällena spelades samtliga intervjuer in och under 
tiden togs det anteckningar för att enkelt kunna ställa följdfrågor. Samma dag eller 
nästkommande dag påbörjades transkriberingen av intervjuerna, som tog ungefär sex timmar. I 
transkriberingen togs fniss, skratt, utfyllnadsljud som ”ööhh” osv bort, eftersom det inte var 
relevant till studiens resultat. Nästa steg i bearbetningen var datareduktionen100, vilket innebar 
att sortera bort det som låg utanför studiens syfte, exempelvis hälsningsfraser. Då 
transkriberingarna var färdiga lästes de igenom flera gånger för att hitta relevant information 
till studien. Den delen i analysen skapar en förståelse för materialet.101  Lanz informerar att 
materialet i intervjuerna kan kodas, vilket sker genom att skapa kategorier och dimensioner som 
avspeglar innehållet och som gör att man kan svara på uppsatsens frågeställningar.102 I denna 
studie har intervjuerna delats in i huvudkategorier med fokus på digitala verktyg ur ett 
elevperspektiv. Huvudkategorierna är två stycken, den första kategorin är ”digitala verktyg – 
ökad aktivitet i klassrumssituationer”, där även problem och möjligheter kommer lyftas. Den 
andra kategorin är ”digitala verktyg – kunskapsutveckling”, där problem och möjligheter 
kommer inkluderas.  Anledningen till att ha dessa två huvudkategorier var att de väl ringar in 
studiens syfte, vilket gör den insamlade datan lätthanterlig när det kommer till att besvara 
studiens frågeställningar. Det var också relevant att kategorisera stoffet i intervjuerna för att 
skapa en god struktur, även för att undvika egna tolkningar i vad som sagts under intervjuerna. 
Tillvägagångssättet har alltså varit så som Lanz menar när kategorier sorteras och i dem kan 
man se helheter som bryts ner i delar, där delarna ska bringa klarhet i helheten. 103 De båda 
ovanstående kategorierna bröts därför ned till delar utifrån den tidigare presenterade EUMO-
modellen. Det innebar att de två huvudkategorierna fick underkategorier där den insamlade 
informationen föll under “Ersätta (E)”, “Utveckla (U)”, “Modifiera (M)” eller “Omdefiniera 
(O)”. Vidare jämfördes de två huvudkategorierna med varandra, i syfte att bringa klarhet i 
elevers uppfattningar om digitala verktyg i klassrumssituationer och om de upplever att det 
påverkar deras kunskapsutveckling. I uppsatsens resultatdel har varje huvudkategori 
exemplifierats med något belysande exempel eller citat, eftersom det ökar förståelsen och 

 
100 Lanz. (2007) s.107.  
101 Ibid., S.107. 
102 Ibid., S. 110-115 
103 Ibid., (2007) s. 116 
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validiteten hävdar Lanz.104 Rubriksättningen i uppsatsens resultat har förmedlat vad som 
karaktäriserat resultatet under varje kategori. 

Kvantitativ analysprocess 

Den kvantitativa ansatsen i denna studie har analyserats genom att enkätsvaren lästes genom 
för att främst se att det var tillräcklig många som hade svarat på samtliga frågor. Eftersom 
enkäten genomfördes digitalt var det enkelt att få hela sammanställningen presenterad. Nästa 
steg var att gallra enkätfrågorna och enbart välja dem som var relevant för uppsatsens 
frågeställningar. Svarsresultatet från enkäten kodades inte på samma sätt som i intervjuerna, 
eftersom den kodningen sker innan respondenterna svarar på enkäten.  

7.3 Informationssökning 
I samband med att litteraturarbetet påbörjades till denna uppsats, upptäcktes det i ett tidigt skede 
att det inte fanns stort urval på avhandlingar och vetenskapliga artiklar som behandlar digitala 
verktyg i undervisningen ur ett elevperspektiv. Avhandlingarna och vetenskapliga artiklar har 
främst behandlat digitala verktyg i utbildningssammanhang ur ett lärarperspektiv och/eller 
föräldraperspektiv. Dock fanns det större underlag på Skolverkets hemsida där både artiklar 
och rapporter hämtats och använts i uppsatsen. Litteratursökning har främst gjorts i sökportalen 
DiVA där det finns uppsatser, avhandlingar och vetenskapliga artiklar med mera. Vidare har 
Libris (nationella biblioteket) använts för att söka litteratur. Avgränsningarna i litteratursökning 
har främst varit mot avhandlingar och vetenskapliga artiklar, som varit relativt aktuella i tiden. 
Det finns även äldre litteratur presenterad eftersom syftet varit att redogöra för ett historiskt 
perspektiv eller en utvecklingslinje. Litteraturunderlaget vad gäller just digitalisering i skolan 
utifrån ett elevperspektiv har varit tunt, därför har äldre litteratur från sent 1900-tal fram till 
nutid fått användas. Vid sökningar på sökorden ”digitala verktyg i undervisningen” via 
exempelvis olika hemsidor som säljer kurslitteratur kommer det flera sökträffar. Det finns 
många som har intresserat sig för ämnet digitala verktyg i undervisningen och många personer 
föreläser om ämnet, även sådan litteratur har använts i uppsatsen för att skapa ett annat 
perspektiv på digitala verktyg i en lärandeprocess.  

7.4 Forskningsetiska ställningstaganden 
I genomförandet av denna uppsats har forskningsetiska anvisningarna via Högskolan Dalarna 
tagits hänsyn till. Samtliga deltagare har fått fullständig information om vad deltagande i 
studien innebär. Informationsbrev enligt anvisningar genom Högskolan Dalarna för 
intervjuerna finns i uppsatsens bilaga. Informationsbrevet har skrivit på ett förståeligt och enkelt 
språk utan uppfodrade formuleringar om deltagande. Samtliga elever som deltagit i studien har 
varit barn under 16, dock har inte etiskt känsliga frågor behandlats, därför har inte denna studie 
etikprövats, varken till enkätundersökningen eller intervjuerna.   
 
Tillvägagångssättet i det första mötet med eleverna till enkätundersökningen och intervjuerna 
var på samma sätt. Eleverna fick information om studien på sina lektioner tillsammans med 
mentor och/eller ämneslärare. Jag inledde med att presentera mig själv, syftet med studien och 
varför jag valt just dem att delta i undersökningen. Därefter delades informationsblad ut till 
samtliga elever som närvarade på lektionen. Innan genomförd enkätundersökning godkände 
uppsatsens handledare, rektor på elevernas skola samt mentor till eleverna att studien kunde 
genomföras utan ifyllt informationsblad som godkändes av vårdnadshavare.  
 

 
104 Ibid., (2007) s. 120 



19 
 

Informationsbrevet skickades ut till vårdnadshavare och elever en vecka innan enkäten skulle 
genomföras med information om studiens syfte samt att delaktighet var frivilligt. Vidare fick 
eleverna information om att deras skolresultat inte skulle påverkas om de var delaktiga eller 
inte i undersökningen. De vårdnadshavare som inte ville att deras barn skulle delta fick 
möjlighet att informera om det, eleverna fick även information om att deltagande var frivilligt. 
Syftet förklarades en gång till för eleverna när de skulle genomföra enkäten. 
 
Innan intervjuerna genomfördes godkände universitets handledare, mentor och rektor på skolan 
där eleverna gick att de fick vara delaktiga i studien. Det var elever från tre klasser på en 
högstadieskola som skulle delta i studien. Eleverna fick information när informationsbladet 
delades ut att de skulle bjudas på fika om de valde att delta i studien, detta som ett tack för att 
de hade tagit sig tiden att delta. När intresseanmälningarna för godkännande av vårdnadshavare 
till delaktighet i studien lämnades in till mentorerna som sedan gav dem till mig, bestämdes det 
om det var mer än tre par och/eller personer som ville delta skulle det ske en utlottning för ett 
objektivt urval. Dock behövdes det inte eftersom det var ett par och en elev som ville delta. 
Namnen som använts i uppsatsen är fiktiva och är inte respondenternas riktiga namn, detta för 
att upprätthålla anonymiteten. När uppsatsen blivit godkänd kommer eleverna som varit 
delaktiga i studien att bli informerade om att de kan ta del av uppsatsen samt det empiriska 
materialet.   
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8. Resultat  
8.1 Resultat från enkätundersökningen 
Resultatet från enkäterna presenter hur högstadieelever anser att digitala verktyg kan vara ett 
hjälpmedel för deras kunskapsutveckling samt hur eleverna uppfattar att digitala verktyg kan 
öka aktiviteten i klassrumssituationer. Enkätresultaten visar också vilka problem och 
möjligheter som eleverna ser när digitala verktyg används för deras kunskapsutveckling samt i 
klassrumssituationer.  

 

Diagram 1. Genomgångsmetod som urvalsgruppen föredrar vid genomgång i klassrummet. 

Diagram 1 ovan visar att 51 procent av eleverna anser att deras kunskaper främst utvecklas i 
genomgångssammanhang när läraren använder sig av Powerpoint med bild och text. 27 procent av 
eleverna anser att de lär sig bäst när läraren visar en film och 22 procent av eleverna anser att de lär sig 
bäst med en genomgång utan visuella redskap.  

51%

27% 22%

0%

100%

1. Hur lär du dig bäst när läraren har genomgång i 
klassrummet?

När läraren använder sig av powerpoint med bild och text under genomgången

När läraren visar en kort filmsnutt och sedan pratar ni om filmen tillsammans

När läraren har en genomgång framme vid whiteboardtavlan
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Diagram 4. Metod som urvalsgruppen föredrar då de ska lära sig ett nytt ämnesområde. 

Svarsutfallet i diagram 4 ovan, visar hur eleverna, genom aktivt arbete i klassrummet, kan utveckla sina 
kunskaper inom ett nytt ämnesområde, antingen med eller utan digitala verktyg. En andel på 43 % har 
svarat att de lär sig ett nytt ämnesområde bäst genom att använda läroboken för att hitta rätt svar till 
instuderingsfrågor. 33 % anser att bästa sättet är att söka egen information på egen hand via internet. 11 
% anser att de lärde sig bäst genom att göra en Powerpoint och sedan redovisa det för klassen, 8 % 
genom att spela in en film och sen visa den för klassen och till sist 5 % genom att berätta för någon om 
kunskaperna som hen besitter. 

41%
58%

1%
0%
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2. Anser du att du lär dig mer under 
lektionen när läraren använder digitala 
verktyg i undervisningen?

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte alls

46%50%

4%
0%
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3. Upplever du att du lär dig mer i ett 
skolämne när du får använda digitalt verktyg, 
jämfört med klassisk genomgång och arbete i 
läroboken?

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte alls

5% 8% 11% 33%
43%

0%

50%

4. Hur lär du dig ett nytt ämnesområde på bästa sätt?

Genom att berätta för någon annan vad jag redan kan

Genom att spela in film tillsammans med klasskompisarna och sedan via upp den för klassen

Genom att göra en powerpoint och sedan hålla en redovisning för klassen

Genom att söka information på egen hand via internet

Genom att använda läroboken för att hitta svar på instuderingsfrågor

Diagram 2. Lärande under lektionen när 
läraren använder digitala verktyg.  

Diagram 2 till vänster, presenterar att 41 % av 
eleverna instämmer med att deras kunskaper 
utvecklas när läraren använder digitala verktyg 
i undervisningen. Den högre andelen på 58 % 
har svarat att de delvis instämmer och 1 % har 
svarat att de inte alls instämmer på frågan.  

 

Diagram 3. Jämförelse av lärandemetoder 
i ett skolämne. 

Diagram 3, till höger visar att 50 % av eleverna 
har svarat att de delvis instämmer med att de 
lär sig bättre med hjälp av digitala verktyg, 
jämfört med en klassisk lärobok. 46 % anser att 
användningen av verktyg leder till att 
kunskaper i ett skolämne utvecklas jämfört 
med när lärare har en genomgång och de 
därefter ska arbeta i läroboken, 4 % instämmer 
inte alls.  
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5. Skulle du föredra att mer arbeta i form av 
projekt i olika ämnesområden, där du exempelvis 
ska spela in film eller ljudfiler för att visa vad du 
kan? 
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6. Vilka av följande hjälpmedel gör att du lär dig 
bäst på lektionerna?

Powerpoint Bilder Film
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7. Tror du att digitala verktyg kan vara ett 
hjälpmedel för att dina behov ska bemötas på rätt 
sätt?

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte alls

47%46%
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8. Hade du föredragit att arbeta i ett 
dataprogram i alla ämnen, där din lärare kan följa 
upp ditt arbete under tiden du arbetar? Jämfört 
med att skriva en uppgift och lämna in en uppgift 
när du är klar och då få den bedömd. 

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte alls

Diagram 5. Intresset att använda film- och 
ljudupptagning för att redovisa kunskaper i 
form av projektarbeten.  

Diagram 5 ovan till vänster visar om eleverna 
föredrar att arbeta i projektform med digitala 
verktyg som en metod att visa sina kunskaper. 
Svarsutfallet visar 48 % instämmer delvis i att 
arbeta med ett projektliknande upplägg som 
möjlighet att visa sina kunskaper, 39 % 
instämmer inte alls och 13% instämmer helt. 

 

Diagram 6. Kunskapsutvecklande 
mjukvaror i undervisningen. 

Diagram 6 ovan till höger, visar vilka mjukvaror 
i undervisningen som leder till att eleverna 
utvecklar sina kunskaper på lektionerna. 
Svarsfrekvensen visar att majoriteten har svarat 
Powerpoint 49 % och film 47 %, resterande har 
valt bilder 4 %.  

 

Diagram 7. Digitala verktyg som hjälpmedel 
för individuellt stöd.  

Diagram 7 ovan till vänster, visar att eleverna 
kan se möjligheten med att digitala verktyg kan 
vara ett hjälpmedel för att individuellt stöd i 
skolämnen, 51 % procent anser att det stämmer 
delvis.  

 

Diagram 8. Bedömning av 
skolarbeten. 

Diagram 8 ovan till höger, redovisar att 
majoriteten av eleverna kan se formativ 
bedömning av skolarbeten med hjälp av 
digitala verktyg, 46 % av dem instämmer 
delvis på det nämnda, 7 % instämmer inte 
alls. 
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Diagram 11. Digitala verktyg under lektionerna. 

Diagram 11 ovan visar hur ofta eleverna anser att de får använda digitala verktyg i undervisningen. 
Övervägande andel elever med 44 % anser att de sällan får använda digitala verktyg, 34 % anser att de 
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10. Skulle du vilja använda digitala verktyg, för att 
kunna påverka vad som sker på din skola. 

Exempelvis via skolbloggar?
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11. Hur ofta får du använda digitala verktyg på lektionerna?

Ofta Sällan Aldrig

Diagram 9. Genomförande av skolarbeten.  

Diagram 9 ovan till vänster visar att majoriteten 
51 % av urvalsgruppen hade föredragit att skriva 
på dator istället för papper och penna, men 
svarsutfallet visar att nästintill lika många 41 % 
vill inte alls det, ett fåtal 8 % har besvarat att de 
delvis instämmer på samma fråga.  

 

Diagram 10. Digitala verktyg för att 
påverka skolan. 

Diagram 10 ovan till höger, visar om eleverna 
kan se potential med att använda exempelvis 
skolbloggar för att påverka beslutsfattandet i. 
Majoriteten av eleverna instämmer delvis på 
frågan 42 %, nästintill lika många instämmer 
38 % och minst antal instämmer inte alls 20 %. 



24 
 

ofta använder, 16 % har svarat ”övrigt” och 6 % menar att de aldrig får använda digitala verktyg i 
undervisningen.  

 

Diagram 12. Fördelar med digitala verktyg i undervisningen.  

Diagram 12 ovan visar vilka fördelar eleverna anser att det finns med digitala verktyg i undervisningen. 
Urvalsgruppen har uppgett att fördelarna som de ser med digitala verktyg är att 40 % anser att 
undervisningen blir roligare och 35 % av eleverna anser att det blir mer variation i undervisningen. 21% 
anser att de lär sig bättre med hjälp av digitala verktyg och 4 % har angett ”övrigt”.  

 

Diagram 13. Vilka ämneslärare som främst använder digitala verktyg i undervisningen.  

Diagram 13 ovan visar att det är främst SO-lärare som använder digitala verktyg i undervisningen 53%, 
därefter är det moderna språk 15 %, följt av bild och NO 9 %, därefter svensk- och engelsklärare 5 % 
och de som allra mest sällan använder digitala verktyg är musik och idrott 2 %. 
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13.Vilka lärare på skolan använder sig främst av digitala 
verktyg i undervisningen?
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Diagram 14. Lärarnas digitala kompetens.  

Diagram 14 ovan visar att den generellt genomgående uppfattningen hos eleverna är att deras lärare har 
god digital kompetens 40 %. Det vill säga att urvalsgruppen upplever att lärarna kan hjälpa eleverna 
ifall eleverna är i behov utav digitalt stöd. Det finns även grupper som hävdar att lärarnas kunskaper är 
lagom 26 %, dåliga 9 % eller mycket dåliga 7 %. 
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14. Upplever du att dina lärare har goda kunskaper gällande 
digitala verktyg? (Om det exempelvis uppstår ett problem 

med datorn, kan din lärare hjälpa dig med att lösa det 
problemet?
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15. Hur ofta strular skolans datorer?
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16. Har dina lärare någonsin informerat er i 
klassen varför ni ska använda digitala verktyg 

i undervisningen? 

Ja Nej Vet inte

Diagram 15. Digitalt strul med skolans 
datorer. 

Diagram 15 ovan till vänster visar att 60 % 
av eleverna anser att skolans datorer alltid 
strular, 26 % har svarat ”sällan” och ”aldrig” 
är 14 %. 

 

Diagram 16. Lärarnas informationsdelning 
till eleverna om syftet med digitala verktyg 
i undervisningen.  

Diagram 16 ovan till höger visar att över 
hälften av eleverna 55 % är osäker på ifall deras 
lärare har informerat dem om varför de 
använder digitala verktyg i undervisningen. 
Flertalet har svarat att lärarna inte har 
informerat med dem om syftet med digitala 
verktyg i undervisningen 42 %, resterande har 
svarat att de har fått information av sina lärare 
3 %. 
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8.2 Resultat från intervjuer 
Detta kapitel i uppsatsen presenterar på vilka sätt de intervjuade eleverna uppfattar att digitala 
verktyg kan vara ett hjälpmedel för deras kunskapsutveckling samt hur digitala verktyg kan öka 
aktiviteten i klassrumssituationer. Intervjuresultaten lyfter också vilka problem och möjligheter 
som eleverna uppfattar när digitala verktyg ska används för deras kunskapsutveckling samt i 
klassrumssituationer. 

Digitala verktyg i klassrumssituationer  

I intervjuerna framkommer det att klassrumssituationen har hittat andra rum än det klassiska 
klassrummet där undervisningen vanligtvis brukar äga rum. Genom molndelningsfunktioner av 
skrivdokument som Google drive kan eleverna genomföra skolarbeten på andra platser än i 
skolan. Skrivdokumentet som används i Google drive, finns som applikation i mobilen och för 
att komma åt dokumentet krävs det att personen har en Gmail. Med hjälp av en Gmail-
inloggningen går det att nå sitt dokument från olika mobila enheter. En elev informerar om 
tillfällen när han inte hunnit skriva klart ett skolarbete på skolan, men med hjälp av Google 
drive kan han skriva färdigt det på sin fritid. Förut skrev han klart sitt skolarbete hemma. Med 
Google drive och det faktum att han har en smartphone kan han göra klart sitt skolarbete på väg 
till eller från sin fotbollsträning, dit han pendlar med buss. Möjligheterna som eleven lyfter är 
att han kan vila från sitt skolarbete då han kommer hem efter träningen. Fördelen med Google 
drive är att det är användarvänligt, eftersom det är enkelt att organisera och döpa olika 
dokument. Kevin berättar om det är någon instruktion till uppgiften han är osäker på kan 
han använda lärportalen ”UNIKUM” för att hämta den information han behöver. 

Kevin: Det som är bra med Google drive är om jag inte hunnit göra klart ett skolarbete på skolan, 
kan jag göra klart det på annan tid och plats. […] Jag har exempelvis långt till min fotbollsträning 
dit jag åker med buss, när jag ska till och från träningen kan jag skriva på mitt skolarbete via 
telefonen och då kan jag vila när jag kommer hem på kvällen. Det blir liksom tidseffektivt. 
Om jag blir osäker på instruktionerna finns planeringen i UNIKUM som jag har som applikation på 
telefonen.  

Emma och Malin, som intervjuades i par, menar att det också finns problem med möjligheten 
att kunna göra skolarbeten digitalt. De menar att digitala verktyg kan leda till lathet, ett 
skolarbete kan skjutas upp och att eleven då tänker att hen kan göra arbetet senare. Tanken om 
ett aktivt deltagande hamnar i en sfär mellan skolan och hemmet, det leder till att skolarbetet 
skjuts upp. Varken hemmet eller skolan blir plats där studierna genomförs, tanken om att ”jag 
ska göra skolarbetet hemma” när eleven är på skolan och ”jag ska göra skolarbetet på skolan” 
när eleven är hemma, är vanligt förekommande hos många elever. Å andra sidan ser eleverna 
en trygghet i att viktiga dokument finns i deras Google drive. 

Emma: Vissa blir latare av att använda digitala verktyg, man tänker att man kan göra klart sitt 
skolarbete senare. Vilket leder till att man skjuter upp skolarbetet hela tiden. […] Malin: Det är ändå 
bra med digitaliseringen, för man har allt samlat på ett och samma ställe. Ifall man glömmer något 
papper hemma så är det lugnt för man har allt i drive.   

Kevin menar att det som problematiserats ovan istället blir till en möjlighet, eftersom digitala 
verktyg minskar på stressen kring skolarbeten. Om ett skolarbete ska lämnas in på fredagen, 
och han inte hinner skriva klart det på skoltid, kan han få tid att skriva klart det hemma och 
lämna in det på kvällen istället. Stressen att hinna med allt under skoltid blir inte påtaglig.  
 

Kevin: Jag känner mig lugn när jag använder digitala verktyg. Ska en uppsats exempelvis lämnas in 
på fredag och jag får möjlighet att skriva på datorn så kan jag lämna in den på kvällen. Behöver jag 
exempelvis skriva uppsatsen i pappersform behöver jag lämna in den under skoltid. Får jag skriva 
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den på datorn så får jag mer tid helt enkelt och det gör att jag inte känner mig stressad över 
skolarbetet.   

 
Utvecklingen av skrivprogrammen är en möjlighet, Emma och Malin menar att allt som de 
skriver i Google drive sparas automatiskt, skolarbeten sparas på molnet därför kommer de åt 
det från alla mobila-enheter eller datorer med internetuppkoppling. De jämför Google drive 
med Word som skrivprogram på datorn, i Word måste de hela tiden spara arbetet och maila till 
sig själv ifall de vill arbeta med det på annan enhet än den dator som de skriver på.  

Malin: Med Google drive kan jag skriva på ett arbete under skoltid och sen kan jag logga in när som 
helst och fortsätta skriva, och allt finns kvar. Man behöver inte hålla på att spara som i Word.   
Emma: Ja precis, jag behöver inte först spara dokumentet och sen maila till mig själv för att allt ska 
sparas. 
Malin: Ja allting sparas av sig själv i drive.  

Samma intervjuade elever menar att möjligheterna de ser med molndelning av skrivuppgifter 
eller skolarbeten är formativ bedömning. Eleverna uttrycker att den formativa bedömningen 
sker när lärarna kan följa elevernas arbete då de skriver i Google drive, eftersom lärarna 
skriver framåtsyftande kommentarer i det delade dokumentet. 

Malin: Det som är bra med Google drive är att jag delar mitt dokument med mina lärare, som i sin 
tur kan gå in och kommentera vad jag ska förbättra.  

En annan möjlighet som kommit i samband med den digitala utvecklingen är digitala spel, 
exempelvis kartspelet “Seterra”. Det är ett sätt för eleverna att utveckla sina kartkunskaper på 
ett roligare sätt. Seterra är en hemsida som har test i bland annat kartkunskap och flaggor. 

Emma: Om man jämför Seterra med att göra en kartuppgift på papper, då är Seterra mycket 
smidigare och roligare. 

Malin värdesätter också att ha fysiska böcker och vill inte att läroböcker digitaliseras. Hon vill 
använda en fysisk bok som hon kan bläddra i. Det finns en trygghet i att veta att en bok kan 
tas med hem. Det finns önskemål om att bevara det traditionella och inte digitalisera allt.  

Malin: Det är viktigt att skolan har kvar det klassiska, som böcker, pennor och linjaler även om det 
fortfarande är bra med datorer. […] Samtidigt får man inte glömma bort att mycket fortfarande 
kommer att skrivas för hand, så att allting inte digitaliseras. Vi behöver fortfarande ha kvar det 
gammalmodiga. […] Jag tror att det handlar om det skulle försvinna helt, skulle det egentligen inte 
hända något men det handlar om att inte glömma bort det gamla vanliga för det är något som alltid 
har funnits där. 

Det råder en ambivalent inställning till digitala verktyg hos de intervjuade eleverna. De vill ha 
kvar det traditionella som att använda läroböcker, samtidigt har de förstått att digitala verktyg 
är en del av samhällsutvecklingen. 

Mobiler och datorer i klassrumssituationer  

De intervjuade eleverna hävdar att arbetsron i klassrummet förbättras när det är mobilfritt. När 
eleverna sitter med sina telefoner under lektionen störs arbetsron på grund av notiser som 
vibrerar och låter. Eleverna får då svårt att hålla fokus på genomgångar och sitt skolarbete, vid 
de tillfällen då lärarna inte plockar in telefonerna innan lektionen börjar.  

Kevin: Jag tror faktisk att det kan leda till att det stör vissa i klassrummet om man har på sig mobilen, 
men inte datorer för att om man inte är inloggad på något där så kommer det inga notiser. 
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Att använda telefonen till skolarbeten lyfter Malin som problematiskt, hon menar att i telefonen 
finns många distraktioner som är kopplade till privatlivet, sociala livet och nöjen som dyker 
upp oväntat i form av notiser. Utav ren vana är det lätt hänt att hon trycker på notisen och fastnar 
i den aktiviteten, det blir då svårt att hitta tillbaka fokus till skolarbetet igen. Eleverna är eniga 
om att de föredrar att använda datorer framför mobiltelefoner då de ska genomföra skolarbeten. 
När datorn ska användas till skolarbeten håller de sig mer fokuserade, eftersom datorer inte har 
samma notisfunktion som telefonen, vilket leder till att eleverna kan behålla sitt fokus på 
skolarbetet. På datorn måste de själva aktivt gå in och söka upp distraktioner. Datorn gör det 
enkelt att kombinera sitt skrivande med att söka information på nätet, utan att bli störd av sociala 
medier. Vidare är datorn att föredra på grund av bekvämlighetsskäl, det är mer praktiskt att sitta 
vid ett bord och arbeta med den än på en mobiltelefon eller surfplatta.  

Malin: Jag skulle säga datorer för att det bekvämt att sitta vid bordet, för att göra det man ska göra. 
Det finns inte heller några distraktioner med datorer såsom notiser från sociala medier eller spel, om 
man ska spela på datorn måste man verkligen gå in och söka på spelet. För om jag får en notis på 
min mobil, tänker jag att jag kollar en snabbis men då fastnar jag, men det är svårare att hamna i den 
situationen då man arbetar med datorn. 

Möjligheterna med att skrivandet sker på datorn är att skrivprocessen förenklas genom att det 
är tidseffektivt. Skrivandet är en central del i många skolämnen. Skrivandet kan ske digitalt 
eller manuellt, utifrån intervjuerna är samtliga elever positivt inställda till att använda digitala 
hjälpmedel för att skriva. Argumentet är att det går fortare, blir snyggare och fokus kan läggas 
på att redigera en text, snarare än att sudda och skriva om. Genom att lägga fokus på att redigera 
texten utvecklas kunskaperna, eftersom fokus läggs på innehållet än utseendet. Ytterligare 
fördelar med digitala verktyg är variationen i undervisningen, det blir roligare och eleverna 
upplever de lär sig bättre med hjälp av digitala verktyg. 

Malin: När man skriver på datorn sparar man mycket tid som man kan lägga på annat skolarbete 
eller nästa fråga på ett prov exempelvis. Det blir då väldigt effektivt. […] Emma: Då vi hade 
nationella prov i svenska och engelska fick vi skriva på datorn, det var mycket enklare att ändra i 
texten, vilket gjorde att tid kunde läggas på att utveckla sitt arbete än att sudda och skriva om.   

Eleverna anser att automatiskt rättstavningsprogram som används i undervisningen kan hjälpa 
dem att förbättra stavning och grammatik eftersom det markeras i texten när de har skrivit 
fel. Automatiskrättstavning kan också försämra elevernas stavning eftersom programmet rätta 
direkt. Respondenterna menar att de blir bättre rättstavning när en lärare berättar för dem om 
en felstavning än att det sker automatiskt på en dator. Emma och Malin uttrycker också oro för 
att det traditionella skrivandet ska försvinna och ersättas med datorer. 

Emma: Jag tänker på att vår handstil kan försämras om vi alltid skriver på datorn, då vänjer sig våra 
händer sig vid att skriva på datorn istället för att skriva för hand, vilket inte är så bra. ... [Då kan vanan 
att skriva för hand försvinna] ... Men man får ju själv ta tag i det och se till att man inte glömmer 
bort att skriva för hand. Man kanske aldrig glömmer bort att skriva manuellt, men man kanske 
glömmer bort vanan.   

Både Emma och Malin menar att de kommer ihåg information bättre när de skriver för hand 
jämfört med när de skriver på dator. Malin ger exemplet att när hon skriver på papper, så ser 
hon med ögonen hur bokstäverna formas. Hjärnan tar bättre in vad hon skriver, när hon är klar 
läser hon det hon skrivit en gång till. Då hon skriver på datorn är det ett knapptryck som 
registrerar bokstäverna i datorn. Informationen som hon ska lära sig befäster sig inte lika bra 
som när hon skriver för hand. När hon skriver för hand formar hon bokstäverna, meningarna 
och texten själv. Emma berättar att när hon pluggar till prov vill hon träna genom att skriva på 
papper för det är så hon sen på provet kommer att svara på frågorna. Informationen memoreras 
in när eleverna skriver för hand. Det är en inlärningsstrategi för dem.   
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Malin: Jag lär mig bäst när jag skriver för hand faktiskt, för då ser jag med ögonen, man känner 
hur bokstäverna formas och hjärnan tar in det jag skriver bättre. Sen när jag är klar läser jag allt 
igen. När jag skriver på datorn så knappar jag bara.   
Emma: Om jag vill plugga till ett prov exempelvis och ska svara på frågor, så vill jag hellre skriva 
för hand för det är det jag kommer att göra sedan på provet. Det blir enklare att komma 
ihåg, eftersom min hand har lärt sig vad jag ska kunna.  
Malin: Informationen fastnar bättre när man skriver för hand än på datorn. För på datorn trycker 
man på knappar och formar inte orden själv.  
Emma: Ja, jag memorerar allting när jag skriver för hand.  

Ett problem i klassrumssituationer är när det uppstår tekniskt strul med datorerna. Resultatet 
från intervjuerna tyder på att eleverna inte alltid vet hur de ska lösa problem som kan uppstå 
vid användandet av exempelvis hård- och mjukvaror. Eleverna berättar att när det i dagsläget 
uppstår problem med inställningarna på skolans datorer eller andra program som eleverna blir 
ombedda att använda, blir de tvungen att be lärare eller administrationen om hjälp. Det finns 
förståelse för att det enkelt kan uppstå digitala problem, exempelvis med inställningar. Dock 
finns önskemål från eleverna att de vill lära sig hur de ska åtgärda de digitala problemen. 
Exempel på problem med digitala verktyg som Malin beskriver är att dokument som har skrivits 
i Word försvinner, att datorerna är urladdade eller trasiga samt att mailen inte fungerar som den 
ska. Det är då lärarnas mail som ibland inte fungerar, men det brukar oftast finnas lösningar på 
problemen. 

Malin: Om det är något program som inte fungerar måste vi fråga läraren eller administrationen 
om hjälp […] Emma: Fast när man använder digitala verktyg, kan många fel uppstå. Exempelvis 
att datorn stängs av, texten raderas eller något liknande, det tycker jag är en nackdel. Det 
har väl också att göra med om tekniken är bra eller dålig. Jag skulle vilja lära mig mer vad jag ska 
göra när problem uppstår med datorn och hur jag ska lösa det själv. 

Eleverna önskar att lärarna ska ha en genomgång med dem om funktionerna som finns i de 
dataprogram som de ska använda, exempelvis hur de ska göra en tabell på datorn. Kevin menar 
att han snabbt vill komma igång med arbetet när de ska börja med det i klassrummet. Ett förslag 
med att snabbt komma igång med en uppgift, utan digitala hinder, kan vara att någon lektion 
innan dataprogrammet ska användas få en genomgång på hur det används. 

Kevin: Det är inställningar som vi skulle behöva gå igenom, till exempel när man ska ställa in 
olika inställningar när man ska gör en tabell som vi skulle göra på dator men läraren hade ingen 
genomgång så det var många som behövde hjälp. […] Jag hade önskat att vi haft en lektion innan 
då vi kunde gå igenom allting, så att det inte skulle uppstå några problem med inställningarna. 
Då kan läraren stegvis visa hur man ska göra.  

De digitala problemen som eleverna beskriver, ställer krav på att läraren själv ska hjälpa ett 
tjugotal elever med tekniska frågor. Tekniskt strul kan störa elevernas kunskapsutveckling och 
lärande i en klassrumssituation, om de måste ägna mycket tid till att få hjälp istället för att 
komma vidare med sitt arbete.  

Digitala verktyg som ett hjälpmedel för elevernas kunskapsutveckling  

Internet som sökfunktion problematiseras av Kevin. Han berättar att det finns mycket 
information att hämta på internet, vilket han gör när han vill komplettera informationen som 
finns i läroboken. Sökfunktionen som vanligtvis används är Google, och källkritik är något som 
han tänker på vid informationssökandet. Den källkritiska granskningen är att undersöka om 
samma information går att hitta från flera källor, vanliga trovärdiga källor som Kevin använder 
är Wikipedia och SO-rummet. Dock anser Kevin att det kan vara svårt att veta vad som är sant 
eller inte, eftersom kunskapen som de lära sig oftast är ny och ibland används svåra ord i 
källorna. Kevin föredrar att använda sig av läroboken eftersom den informationen är trovärdig 
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och har direkt koppling till genomgången. Han menar också att informationssökning och 
jämförelse mellan olika källor är en metod för honom att utveckla sina kunskaper. Vid 
grupparbeten resonerar ofta Kevin med sina klasskompisar om vad som står i källorna som de 
hämtat från internet, de brukar då jämföra informationen de hämtat med vad som är skrivet i 
läroboken. I de fall då läraren undervisar eller har en genomgång berättar hen oftast en version, 
men på internet finns det fler förklaringar till samma ämne.   

Kevin: Om jag exempelvis ska jobba med ett skolarbete och vill hitta information utöver det som 
står i boken kan jag söka på internet. Det vår lärare säger att vi ska kunna finns i läroboken. Vi 
måste vara källkritiska när vi söker information på internet. Jag brukar tänka om det jag hittat 
stämmer överens med frågan som jag vill ha svar på eller om jag har hittat någon information som 
jag anser trovärdig, då kollar jag på andra sidor om det står samma sak. […] Ibland är det svårt att 
veta vad som är sant eller inte, eftersom kunskapen är ny för mig och ibland står saker med svåra 
ord. Men jag brukar vilja hålla mig till läroboken och fråga läraren om det är något jag inte 
förstår. […] När jag måste söka samma information från flera olika källor, är lite som om att jag 
måste leta efter ett svar, vilket gör att jag läser mycket. Vid de tillfällen jag jobbar med en kompis 
då pratar vi om vad som står i källorna. När läraren har genomgång om något så säger den bara en 
version som vi får lära oss, men på internet får vi lära oss om ett ämne med fler förklaringar.   

 
Syftet med digitala verktyg   
Det verkar råda olika uppfattningar hos eleverna vad gäller att ha fått information från lärare 
om syftet med digitala verktyg i undervisningen. Emma och Malin menar att lärarna inte har 
förklarat för dem varför de använder digitala verktyg i undervisningen. De tror att lärarna tänker 
att eleverna kan mycket om digitala verktyg, eftersom de använder sina mobiltelefoner mycket 
till vardags, samt att de har växt upp i en digitaliserad värld och lever i den. Detta kan tolkas 
som ett problem eller en utmaning i elevernas kunskapsutveckling gällande digitala verktyg. 
Paret som intervjuades uttrycker att de lever en digitaliserad livsstil, och att det finns omkring 
dem hela tiden, så lärarna kanske därför är utav uppfattningen att eleverna har goda kunskaper 
om datorer och teknik.  
 

Malin: På ett sätt känns det som om att lärarna inte berättat för oss varför vi använder digitala verktyg 
eftersom de redan tror att vi vet väldigt mycket om teknik och datorer för att vi håller på med våra 
telefoner.   
Emma: Ja, vi lever liksom i det och har växt upp kring allt det. […] Vi lever ju en ganska digitaliserad 
livsstil, så det finns runt omkring oss hela tiden så de kanske redan tror att vi borde veta om datorer, 
teknik och sånt där. […] Så de känner nog inget behov utav att berätta det för oss. Just för att vi kan 
använda oss av verktygen. Malin: Alltså vi kan ju sociala medier.  

Eleverna menar att de kan sociala medier, och för att eleverna använder sociala medier kanske 
lärarna tror att de kan datorer också. Emma och Malin berättar att de har lärt sig det mesta själv. 
De har fått en dator framför sig som de ska börja skriva på. De visste exempelvis inte att de 
kunde ha olika typsnitt som fetstil, kursivstil eller understreck, redigera i texten eller att ändra 
textfärg, eller då de i Powerpoint skulle använda olika funktioner, sådant har de fått lära sig 
själva, av vänner men inte av lärarna på skolan.   

Tankarna som Emma och Malin har kring den förbisedda informationsdelningen gällande syftet 
med digitala verktyg i undervisningen är att de hade önskat att få veta varför de använder 
digitala verktyg i undervisningen. De menar att de vill få sin hypotes om att de är på väg mot 
en digitaliserad värld bekräftad. Vidare är de eniga om att de önskar att lärarna hade kunnat 
berätta för dem om hur de ska använda digitala verktyg, det kan då leda till ökad förståelse 
varför de använder verktygen. Vilket därefter kan leda till en aha-upplevelse som sedan kan 
leda till att de kan utveckla användningsområdena.   
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Emma: Vi kunde exempelvis inte Word när vi skulle börja jobba med det. Vi fick bara en dator som 
vi skulle börja skriva på, vi visste inte att man kan ha olika typsnitt, fetstil, kursiv stil eller ett 
understreck sådant fick vi ju lära oss själva. Eller att redigera i texten och att kunna byta färg.   
 
Malin: Eller som när man gör en Powerpoint och ska göra olika animeringar sådant fick jag lära mig 
av en kompis och inte utav lärarna på skolan.  
Intervjuare: Vad har ni för tankar kring det?   
 
Emma: Ja vi får inte veta varför och det kanske inte känns så bra, lärarna kan ju berätta det för oss 
men jag skulle inte bli påverkad om de berättade det för oss. Det är bra att veta varför vi är på väg 
mot ett digitaliserat samhälle. 
 
Malin: De kanske i alla fall kan berätta för oss hur man ska använda de digitala verktygen som vi 
ska använda. Då kanske man kan få ökad förståelse för varför vi gör detta, och då kan man förstå 
som aha det där därför och då kan man använda det på ett annat sätt.  
 

Kevin å andra sidan verkar vara utav uppfattningen att lärarna har informerat eleverna om att 
syftet med digitala verktyg i undervisningen är att det ska förenkla för de elever som har 
inlärningssvårigheter. 

Kevin: Lärarna har sagt att vi använder oss av digitala verktyg eftersom att det ska förenkla för vissa 
elever med svårigheter med inlärningen. 

Emma och Malin verkar tolka att de använder digitala verktyg i undervisningen för att 
det har med att göra att de har blivit äldre, de jämför exempelvis då de var ”små”, då 
använde datorer i datakunskap. De utvecklar sin hypotes om att på grundskolans senare 
år använts datorer mer och att den trenden kommer att fortsätta på gymnasiet. Enligt dem 
beror det på att samhällsutvecklingen ser ut som sådan, att allting kommer att digitaliseras 
i framtiden och att det är människan som styr den utvecklingen eftersom vi vill hitta 
enklare sätt att arbeta på och det görs genom tekniken.   

Malin: Jag känner att man använder digitala verktyg ju äldre man blir. När vi var små använde vi 
aldrig datorer. […] Ju äldre man blir, som nu i nian har vi använt datorer ganska ofta och på 
gymnasiet kommer vi att använda datorer hela tiden.  

Malin och Emma berättar att deras lärare använt film- och ljudupptagning då eleverna skulle 
redovisa sina kunskaper, som kunde sparas och därefter användas vid bedömning och 
betygsättning, vilket kan vara ett syfte till att använda digitala verktyg i undervisningen.   

Emma: På engelskan förra året skulle vi göra en film. Då fick vi använda mobilen för att filma. Eller 
när vi skulle spela in vinterpratet i år, då skulle man spela in sin röst när man pratar. Sen skulle vi 
spela upp det för hela klassen. 

Malin: Förra terminen så filmade vår lärare oss då vi skulle framföra ett tal för det skulle vara enklare 
att bedöma. 

Emma: Ja, jag tycker det är bra att lärare filmar eller spelar in det vi har sagt för då kan vi få en 
rättvis bedömning och sen betyg.   

Å andra sidan ser Emma och Malin andra möjligheter med digitala verktyg i skolan, eftersom 
ska ut i arbetslivet inom en snar framtid och där är digitaliseringen ett faktum. De tänker att 
använda digitala verktyg i skolan blir en förberedelse inför arbetslivet i framtiden. Eleverna 
uttrycker att allting kommer att baseras på internet och digitala verktyg i framtiden och därför 
måste de lära sig hur en dator fungerar.   

Emma: Men det är så samhället utvecklas, allting kommer att baseras på digitala verktyg i 
framtiden och jag tror att det är vi som styr det eftersom vi vill hitta ett enklare sätt att arbeta på 
och det gör man genom att ta hjälp av tekniken. Då menar jag vi människor. […]   
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Malin: Ja precis, i samhället blir allting mer digitaliserat, som på arbetsplatser och så. Det blir 
också en förberedelse inför arbetslivet i framtiden.  

8.3 Resultatsammanfattning  
I Steinbergs modell lyfts att den första fasen i användningen av digitala verktyg är att tekniken 
används för att eleverna ska skriva på dator istället för att skriva för hand. 105 Skolan som de 
intervjuade eleverna går på är på fasen ”modifiera” i EUMO-modellen, trots det har de 
utmaningar som är på ändå finns på den försa fasen som är ”ersätta”. Eleverna som går på 
skolan där enkäten genomfördes är på ”utveckla”-fasen men trots det, har de liksom den först 
nämnda skolan utmaningar i den första nivån ”ersätta”.  

Förbättring  1.Ersätta  Skola 1 och 2  Malin: ”Med Google drive kan jag skriva på ett arbete på skolan 
och sen kan jag logga in när som helst och fortsätta skriva, och 
allt finns kvar. Man behöver inte hålla på att spara som i Word.” 

Se diagram  
9, 11 och 
14 

Förbättring 2.Utveckla Skola 1  Malin: ”Det som är bra med Google drive är att jag delar mitt 
dokument med mina lärare som kan gå in och kommentera vad 
jag ska förbättra” 

Se diagram  
1 och 2 

Transformation  3.Modifiera Skola 2  ”Kevin: Vi måste använda oss av källkritik då vi söker 
information på internet.” 

”Emma: Ja, jag tycker det är bra att lärare filmar eller spelar in 
det vi har sagt för då kan vi få en rättvis bedömning och sen 
betyg.” 

Se diagram  
5 och 8 

Transformation 4.Omdefiniera    Se diagram 
10 

Tabell 1: EUMO-modellen106. (Skola 1 – enkätundersökning, Skola 2 – intervjuer) 

EUMO-modellen, presenterat av Steinberg,107 jämfört med uppsatsens resultat har de två 
undersökta skolorna kommit olika långt i sin digitala användning i undervisningen. Som vi kan 
se i tabellen är skola 1, där intervjuerna ägde rum, befintlig på nivå tre som är ”modifiering 
(M)”. Det framgår i intervjuerna att de i grupparbeten använder sig av digitala verktyg för 
skolarbeten. De söker information på nätet och erhåller därigenom källkritisk förmåga, eleverna 
kan skapa och redovisa egna Powerpoints och bli inspelade vid redovisningar för att underlaget 
ska kunna användas i bedömningen. Skolan är i transformation och börjar använda nya 
arbetssätt i och med den tekniska utvecklingen. 108  

På skolan där enkäten genomfördes ligger den på andra nivån som är "utveckla (U)” som går 
att se i tabell 1.109 Det framgår i enkätundersökningen, att eleverna exempelvis svarat att de 
delvis instämmer med att de kan tänka sig att använda projektbaserad metod när de ska visa 
sina kunskaper genom exempelvis ljudupptagning. En hög andel menar också att de inte alls 
kan tänka sig att använda den metoden.110 Det blir även tydligt att eleverna som deltagit i 
enkätundersökningen kan tänka sig att få sina skolarbeten formativt bedömda, jämfört med den 
summativa bedömningen.111 Skolan behöver enligt Steinbergs modell förbättras, men i den 
nuvarande utvecklingsfasen har skolan förstärkt vissa funktioner vilket återspeglas i 

 
105 Steinberg (2013) s, 17-19 
106 Steinberg (2013) s, 17-19 
107 Steinberg (2013) s, 17-19 
108 Steinberg (2013) s, 17-19, Tabell 1 
109 Steinberg (2013) s, 17-19 
110 Diagram 5 
111 Diagram 8 
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enkätundersökningens svar. 112  Exempel på att förstärka vissa funktioner är att läraren använder 
sig av Powerpoint med bild och text under genomgångarna.113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
112 Steinberg (2013) s, 17-19, Tabell 1 
113 Diagram 1 
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9 Resultatdiskussion  
I denna del av uppsatsen diskuteras resultatet från enkätundersökningen samt intervjuerna med 
underlaget som finns i uppsatsens tidigare undersökningar, tidigare forskning samt teoretiskt 
utgångsläge.  

I Lgr 80 infördes datalära som obligatoriskt kunskapsområde,114 detta på grund av att samhället 
utvecklades i en digital riktning.115 Söderlund skriver att under 1990-talet och början av 2000-
talet, ägde en IKT-reform rum som innebar att digitala verktyg skulle användas i samtliga 
teoretiska ämnen.116 I både uppsatsens enkätundersökning samt intervjuer framgår det att 
digitala verktyg inte används i samtliga teoretiska skolämnen, detta är något som skolor än idag 
arbetar med.117 I digitaliserings bestämmelser för läroplanen står det att lärarna ska kunna 
använda digitala verktyg i undervisningen, för att kunna genomföra det digitala arbetet. Lärarna 
skall också veta på vilka sätt digitala verktyg främjar samhällsutvecklingen och därmed kunna 
redogöra det för sina elever.118  
 
Eleverna verkar ha uppfattat att syftet med Skolverkets nya bestämmelser om digitalisering,119 
vilket är att de ska förberedas inför att leva i ett samhälle som omfattar ett stort 
informationsflöde och digitala verktyg. Eleverna i intervjuerna lyfter även att digitaliseringen 
är ett ovanifrån beslut vilket medför att enskilda elever i skolan inte har något inflytande över. 
De upplever att de inte blivit tillfrågade om de vill använda verktygen som har till syfte att öka 
elevernas aktivitet i klassrummet, utan snarare blivit beordrade att använda verktygen. 
Skolverket är dock tydliga med att ansvaret för digitaliseringen ligger på läraren och 
huvudmannen, vilket gör att det är deras uppgift att entusiasmera eleverna till de nya verktyg 
som finns tillgängliga.120 
 
De intervjuade eleverna och de i enkätundersökningen121 menar att det råder oklarheter om vad 
syftet med digitala verktyg i undervisningen egentligen är eftersom de inte har fått det förklarat 
av sina lärare, vilket även kan tolkas hämma elevernas kunskapsutveckling. Att inte förstå syftet 
med varför de gör något kan hämma elevernas kunskapsutveckling. Otydlighet om syftet med 
varför de digitala verktygen används, är en av fallgroparna som Steinberg lyfter 122 Säljö lyfter 
lärarens roll som medierande resurs, blir i den kontexten att förklara syftet med digitalisering.123  
Två av eleverna uppfattade att de använder digitala verktyg i klassrummet för att de är på väg 
mot en alltmer digitaliserad värld och att yrkeslivet ställer krav på sådana erfarenheter. Det kan 
ses som att de håller på att förbereda sig för en ny kultur i samhället, som de så småningom ska 
bli en del utav. I den digitala kulturen i undervisningen skaffar sig eleverna en rad nya idéer 
och kunskaper. Eleverna verkar redan nu tänka på hur framtiden och arbetslivet kan se ut, de 
anser därför att de behöver utvecklas inom ämnesområden och att de måste behärska teknisk 
kompetens. Eleverna ser ett framtida samhälle där deras digitala kompetens måste vara i nivå 
med ”omdefiniera (O)”, utifrån Steinbergs EUMO-modell, för att de ska klara ett arbetsliv.  

 
114 Söderlund (2000) s, 70. Hämtad: SÖ (1980) s, 1.  
115 Söderlund (2000) s, 70. Hämtad: SÖ (1980) inledning.  
116 Söderlund (2000) s, 96-99.  
117 Diagram 13 
118 Lgr 11. Reviderad 2017. S.18-19 
119 Ibid., S.13-15 
120 Ibid., S.18-19 
121 Diagram 16 
122 Steinberg (2013) s, 17-19 
123 Säljö (2011) s. 37. 
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De intervjuade elevernas hade en idé om framtida studier och i arbetslivet. Inom det 
sociokulturella perspektivet finns en tes om att det inte enbart finns en väg till lärande, ett sätt 
kan vara undervisningsmiljöer, men det behöver inte vara den enda vägen. Säljö 
problematiserar att det inte finns givna lösningar på hur lärandet ska ske eftersom kunskapsintag 
påverkas av tidigare inlärningsmetoder och sociala konstruktioner. Det vill säga att lärande sker 
i ett bredare perspektiv och i samband med den historiska utvecklingen.124 
 
Digitala verktyg i inlärningssituationer 

Eleverna upplever att digitala verktyg gör undervisningen rolig och varierande,125 något som 
även Lannér beskrev i sin avhandling.126 De intervjuade eleverna berättade att de tyckte att det 
var mycket roligare att lära sig kartkunskap genom kartspelet Seterra än att använda en kartbok. 
Hovlin menar att kunskap idag handlar om hur man lär sig och hur man lär ut, jämfört med den 
föråldrade modellen av lärande som handlade om att förmedla kunskaper utan ett tydligt syfte 
om vad den nyvunna kunskapen skulle användas till.127  Idag är det mer en fråga om hur vi lär 
oss, snarast vad det är vi lär oss. 128 Detta går i linje med elevernas tanke om att när läraren 
använder visuella hjälpmedel i undervisningen så lär de sig bättre. Enkätundersökningen visar 
att 51 procent av eleverna lär sig bäst när läraren har genomgång då informationen illustreras 
med bilder, ljud eller film.129 Enkäten visar också att det finns olika aspekter som avgör hur 
eleverna tar till sig kunskap i en undervisningsmiljö, det beror på vilken genomgångsmetod 
läraren använder.130 Detta går i linje med det sociokulturella perspektivet där det konstateras 
att människan har olika förutsättningar att ta till sig kunskap 131.  

Eleverna i den här studien har en bild av klassrumssituationer utan digitala verktyg, och 
uttrycker att de både upplevt ”Ersätta (E)" från Steinbergs EUMO-modell, där de nu i större 
utsträckning inte längre använder papper och penna. Emma och Malin som intervjuades 
påpekar dock att de lär sig bättre genom att skriva för hand, det är något som gynnar deras 
kunskapsutveckling. Däremot visar studien att eleverna är mer öppna för att få kunskap från 
läraren i olika former med hjälp av digitala verktyg. Eleverna är alltså mottagliga för den 
“Utveckling (U)” Steinberg beskriver i sin EUMO-modell. Genom att lärarens digitala 
kompetens förstärks, ökar elevernas intresse för undervisningens innehåll och det i sin tur kan 
gynna elevens egen kunskapsutveckling. Eftersom implementeringen av digitala verktyg i 
undervisningen kan se olika ut på olika skolor, kan det också skapas en digital kunskapsklyfta 
mellan elever som kan spilla över i framtiden när eleverna så småningom ska ut i arbetslivet. 
En elev som kommer från en skola där det digitala arbetet är på “Ersätta (E)"-nivå i Steinbergs 
EUMO-modell, kommer ha andra förutsättningar än en elev som går i en skola där det digitala 
arbetet sker på en “Omdefiniera (O)”-nivå.  

Eleverna menar att det finns olika redskap som går att använda till att genomföra skolarbeten, 
mobiltelefonen och datorn var två exempel som eleverna gav. Å ena sidan är det fördelaktigt 
eftersom de kan använda dötid till att göra skolarbeten genom molnfunktioner. Å andra sidan 
föredrog de att göra skolarbeten på dator snarare än på mobiltelefonen, eftersom mobilen har 
fler distraktioner i form av notiser. De intervjuade eleverna menar att möjligheterna för att öka 

 
124 Säljö (2011) s. 15.  
125 Diagram 12 
126 Lannér (1999) s. 167  
127 Hovlin (2009) s, 12 
128 Ibid., s, 17 
129 Diagram 1 och diagram 6 
130 Diagram 1 och diagram 6 
131 Säljö (2000) s, 13-17 
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aktiviteten i en klassrumssituation sker när de skriver på datorer, eftersom det underlättar 
skrivprocessen, det är enklare och mer tidseffektivt att redigera i sin text digitalt jämfört med 
på papper. Tiden som de vinner på att enkelt revidera ett skolarbete digitalt, kan de använda till 
att förbättra det arbete som de jobbar med eller ett annat skolarbete. Det här visar på det 
Stienberg kallar transformering av det digitala arbetet. Här har arbetssättet “Modifierats (M)”, 
och ett helt nytt arbetssätt har uppkommit tack vare tillgången till digitala verktyg. Eleverna 
berättar att skrivprogrammet som de använder är det som finns i Google drive, där kan lärarna 
enkelt skriva framåtsyftande kommentarer i deras arbeten. Kommunikationen i skolarbetet som 
uppstår leder till att eleverna utvecklar sina kunskaper och får en ökad insyn i hur den 
summativa bedömningen genomförs. Detta påminner om det Hovlin skriver om NHTS-
skolorna. 132 Intresset för det formativa lärandet med digitala verktyg finns även i 
enkätundersökningen, där 47 procent instämmer med att de skulle vilja att läraren följde deras 
utveckling digitalt och 46 procent instämmer delvis att det vore ett bra sätt.133  

De intervjuade eleverna konstaterar även när de skriver i program med molndelningsfunktioner, 
leder det till att de utvecklar sitt språk, främst grammatiken vilket ger dem möjlighet att utveckla 
sina texter. Detta går i linje med resultatet från Lannérs avhandling, där det framgår att 
fördelarna med att skriva på dator är att eleverna känner ökad medvetenhet vad gäller formalia 
i skolarbeten och att de vill arbeta med grammatik.134  

Det går också att se en diskrepans mellan Skolverkets ambition och elevernas vardag.  I 
enkätundersökningen framgår det att det nästan är lika många som föredrar att skriva på dator, 
som vill skriva för hand.135 I intervjun lyfter Malin att hon ser ett problem med att alltid skriva 
på datorn, och lyfter en rädsla med försämrad handstil och att hon inte har samma medvetenhet 
när hon skriver på datorn som för hand. Vidare presenteras i studiens intervjuer samt 
enkätundersökning att eleverna känner en oro för att mycket ska digitaliseras. I presentationen 
av tidigare forskning och tidigare undersökningar, lyfter ingen av författarna elevernas 
konservativa syn på utbildning och hur den ska ske. Det lyfts fram i både studiens intervjuer 
och i enkätundersökningen136 att eleverna ser en relevans med att ha kvar det gamla traditionella 
med läroböcker och katederundervisning. I det sociokulturella perspektiv har människan olika 
förutsättningar till inlärning137, vilket även det nämnda resultatet från enkätundersökningen 
visar, eleverna har olika idéer och tankar om på vilka sätt de utvecklar sina kunskaper på bästa 
sätt.138 

Problemen med digitala verktyg i klassrumssituationer  

I Lannérs avhandling presenteras också problem med digitala verktygen, då som att texter 
försvinner och att det uppstår systemfel. 139 I intervjuerna menade eleverna att när det uppstår 
digitala problem hinder i användningen av digitala verktyg i undervisningen. Detta framgår 
också i enkäten140 där mer än hälften av eleverna anger att datorerna på skolan alltid strular, 
vilket även återkom i intervjuerna med eleverna. Steinberg problematiserar ett av hindren med 
teknik i undervisningen, vilket är att den strular.  Ytterligare problem är den bristande 

 
132 Hovlin (2009) s, 18. 
133 Diagram 8 och 7  
134 Lannér (1999) s. 150  
135 Diagram 9 
136 Diagram 4 
137 Säljö (2000) s, 13-17 
138 Diagram 1,2 och 3 
139 Lannér (1999) s. 154-155  
140 Diagram 15 
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infrastruktur som en av de sex fallgroparna.141 Lannér poängterar samma problematik, 
nämligen att de digitala verktygen som finns på skolan ofta strular.142 Dessa likheter finns, trots 
att det skiljer två decennier mellan Lannérs avhandling och denna genomförda undersökning.  

Å ena sidan tror eleverna i intervjuerna att lärarna har digital kompetens, men att eleverna inte 
får lära sig hur de ska lösa problem som kan uppstå när de använder digitala verktyg i sina 
skolarbeten. Även i enkätundersökningen presenteras att lärarna har digital kompetens. 143 Å 
andra sidan konstaterar de intervjuade eleverna att ifall det digitala arbetet i klassrummet ska 
leda till ökat aktivt arbete krävs det fungerande digitala verktyg. Dessa verktyg kan vara 
nätverk, datorer men också att eleverna får information om hur de kan lösa potentiella tekniska 
problem. Eleverna önskar att få utbildning i hur ska använda de digitala verktygen istället för 
att vara självlärda. Eftersom när det uppstår digitala problem vet eleverna oftast inte hur de ska 
lösa det. Eleverna menar att den bristande informationen om arbetsmetoder och funktioner om 
digitala verktygen ska de få av sina lärare, när de inte får det utgör det hinder för dem att arbeta 
aktivt i en klassrumssituation. Orsakerna till att eleverna inte själva får kunskap kan bero på att 
lärarna faktiskt inte får den fortbildningen som krävs för att de ska kunna dela med sig av 
informationen. Förutsättningen att ett arbete ska kunna bedrivas enligt det sociokulturella 
perspektivet är förmedlingen av information och kunskap, detta är viktig när människan ska 
bedriva ett arbete, i detta sammanhang då elever använder digitala verktyg. Kunskaperna som 
eleverna skulle behöva enligt Säljö är de intellektuella redskapen (kunskap och information) 
om det fysiska redskapet (digitala verktygen). De fysiska- och intellektuella redskapen i det 
sociokulturella perspektivet ska användas i praktiska situationer, det vill säga när eleverna ska 
använda digitala verktyg. Därför bör eleverna få de intellektuella redskapen som de behöver i 
sin lärandemiljö. De intellektuella redskapen ska de få av sina lärare eftersom det är en del av 
lärarens uppdrag, läraren ska enligt Säljö vara en resurs i förmedlingen av kunskap.144 När 
läraren fungerar som medierande resurs, vet eleverna vad de ska göra på lektionen.145 Därför är 
förmedlingen av information och kunskap om datorer till eleverna viktig, då det är en del i 
elevens kunskapsutveckling och ett led i ökad aktivitet i klassrumssituationer.  

Gråzonen av informationsförmedling kring funktionerna med de digitala verktygen i 
undervisningen, problematiseras av Steinberg.146 För att eleverna aktivt ska arbeta i en 
klassrumssituation, måste läraren tydliggöra kravnivån för eleverna, samt hur deras kunskaper 
i det digitala arbetet kommer att bedömas i relation till kunskapskraven. Läraren ska vidare 
presentera en tydlig struktur på lektionen. Läraren behöver alltså tydliggöra för eleverna syfte 
och metod med verktygen. Detta är förutsättningar för att eleverna aktivt ska arbeta i en 
klassrumssituation med hjälp av digitala verktyg.147 Därför är det viktigt att läraren är väl 
införstådd med de digitala verktygens funktioner samt har god kunskap i styrdokumenten. 
Lundmark framhåller i sin avhandling att digitala verktyg i undervisningen har lett till ökad 
aktivitet i klassrummet samt gynnat elevernas inlärning. Lundmark tydliggör att införlivandet 
av IT inte bör grunda sig i att lärarna ska lära sig en rad olika datorprogram, utan att eleverna 
ska få möjlighet att använda sig av IT på ett fungerande sätt.148 Skolverket har ställt krav på att 

 
141 Steinberg (2013) s, 17-19 
142 Lannér (1999) s. 133-137 
143 Diagram 14 
144 Säljö (2011) s. 37. 
145 Ibid., s. 37. 
146 Steinberg (2013) s, 27-28.  
147 Ibid., s, 118. 
148 Lundmark (2000) s. 188-189 
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lärare ska få den kompetensutveckling som krävs för att de på ett professionellt sätt ska kunna 
genomföra sitt arbete, dela med sig av sina kunskaper och arbeta kollegialt.149  
 
Som skrivet ovan problematiserar eleverna bristen på informationen om användningen av 
digitala verktyg som de är tänkt använda i undervisningen. I rapporten från Skolverket som 
publicerades år 2013, presenterades att sjuttio procent av lärarna på de kommunala grund- och 
gymnasieskolorna upplever att de inte har tillräckligt med pedagogiskt IT-stöd och att det tar 
för lång tid att få. Även skolledning på de skolorna uppger att de inte är tillräckligt tekniskt 
kunniga och en del kommuner satsar på vissa programvaror som försvårar användningen av 
IT.150 Detta är resultat som är sju år gamla, men eftersom digitaliserings bestämmelser som 
börjat gälla 2018 ställer krav på fortbildning för lärare,151 går det att tolka som en outredd 
utmaning på skolor runt om i landet. Dock är det inte möjligt om inte lärare får den fortbildning 
som krävs, dvs. att på något sätt implementera digitala verktyg i undervisningen. Avsaknad på 
fortbildning lyfter Steinberg som den andra fallgropen. Det är problematiskt då lärare 
introduceras till att de ska använda digitala verktyg, men de har inte fått någon fortbildning i 
hur de ska använda verktygen. Detta kan undvikas genom att skolledning eller rektor ser till att 
lärarna har den kompetens som krävs. 152  IT-planen som lyfts i Skolverkets rapport är att lärare 
ska ges den kompetensutveckling som krävs som undervisande pedagog.153 Detta var ett krav 
som ställdes redan under 2000-talet, lärare skulle fortbildas inom IKT, förstå inlärningssyftet 
och få information om hur eleverna kan bli mer aktiva. 154  

Digital fortbildning för lärare problematiseras i Willermarks avhandling. Teknisk utveckling 
och krav på digital kompetens är diffust, tekniska kunskaper måste ständigt uppdateras eftersom 
utvecklingen går fort fram. Vad det innebär att vara en ”tekniskt kompetent lärare” måste 
ständigt revideras eftersom kunskaper hela tiden måste uppdateras.155 Willermark konstaterar 
också att kollegialt arbete möjliggör didaktiska innovationer och ämnesövergripande lärande. 
Det är viktigt att lärare får fortbildning på rätt nivå inte nödvändigtvis på samma nivå. 
Fortbildningen måste möta lärarnas digitala kunskaper och därmed utveckla dem. På samma 
sätt som elevernas undervisning måste individanpassas. Det är inte tillräckligt att fortbildas, 
med utgångspunkten ”one size fits all”. 156 Ur ett sociokulturellt perspektiv går de nämnda 
utmaningarna att analysera utifrån att människan använder de fysiska redskapen utifrån att ha 
förstått de medierande redskapen, det är med hjälp av de intellektuella redskapen, som i det här 
fallet är kunskaper, som lärare lär sig hur man ska förstå digitala verktyg. Tanken i denna 
förklaring är att läraren bearbetar objektet, i detta fall digitala verktyg, vilket läraren gör med 
hjälp av de medierande redskapen. De fysiska artefakterna har omvandlat människans värld och 
gett henne resurser som gör att hon kan förflytta sig, kommunicera samt bidra med teknisk 
utveckling.157 En tolkning utifrån det sociokulturella perspektivet med koppling till problemet 
med fortbildning kan vara att de intellektuella och medierande redskapen först måste förstås, 
innan de fysiska artefakterna kan vara ett led i att människans utvecklas. Säljös tes om att det 
finns två slags redskap, fysiska och språkliga som skapar det kulturella redskapet som leder till 
att kunskaper och förmågor lever vidare i samhället är aktuell i detta sammanhang. I skolan är 
pedagogen en medierande resurs, läraren griper in då hen behöver förklara något för 
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eleverna.158 Om lärare inte får den fortbildning som de behöver, hur ska det svenska 
utbildningsystemet kunna bidra till det kulturella redskapet som gör att kunskaper och förmågor 
lever vidare i samhället?  

Olikheter i digitalt arbete i klassrumssituationer 

Det är lärarnas ansvar att digitala verktyg ska utveckla elevernas kunskaper, möta deras digitala 
behov och lägga undervisningen på rätt nivå samt att förbereda eleverna på att leva och verka i 
samhället med ett stort informationsflöde som orsakas av digitalisering. 159 Ur ett sociokulturellt 
perspektiv går det sistnämnda att problematiseras, där Säljö menar att det inte finns givna 
lösningar på hur lärandet ska gå till, människans kunskapsintag är en gåta som kräver analyser 
av tidigare inlärningsmetoder och sociala konstruktioner. 160 En analys ur Säljös perspektiv kan 
vara att elevernas inlärning ska ske med hänsyn till deras tidigare kunskaper samt nuvarande 
kunskaper. Därför ska undervisningen idag ske utifrån elevernas nuvarande kunskaper där 
digitaliseringsaspekten ska appliceras. I det sociokulturella perspektivet handlar lärande om att 
ha en förståelse för att människan är en individuell varelse. Hon har biologiska förutsättningar 
till att ta till sig kunskap, hon befinner sig också i en kultur där kunskap är förmedlingsbart som 
kan användas till olika syften. Det är alltså lärarnas och skolans ansvar att socialisera eleverna 
in i den digitala kulturen.161 Detta går i linje med bestämmelserna från Skolverket att skolans 
uppgift är att ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digitala verktyg.162  
 
Digitaliseringen ställer även krav på att lärare ska arbeta kollektivt, ämnesövergripande samt 
med fokus på elevernas utvecklingsområden.163 I uppsatsens resultat från enkätundersökningen 
visar den på att det är stora skillnader mellan vilka lärare som använder digitala verktyg. 164 På 
skolan där enkätundersökningen genomfördes var det övervägande SO-lärarna på skolan som 
använde digitala verktyg i undervisningen.165 På skolan där intervjuerna ägde rum upplevde de 
intervjuade eleverna att det främst var svensk- och engelsklärarna på skolan som använde 
digitala verktyg i sin undervisning. I digitaliseringskraven från Skolverket, som började gälla 1 
juli 2018 ska all personal på skolan ges den kompetensutvecklingen som krävs för att de 
professionellt ska utföra sina uppgifter och ges möjlighet att dela med sig av sina kunskaper 
och arbeta digitalt kollegialt. 166 Samuelsson skriver att det finns digitala skillnader och 
ojämlikhet på individnivå samt samhällsnivå. Det finns även skillnader inom privatlivet och 
arbetslivet, och att det påverkas av geografiska och socioekonomiska dimensioner. Den digitala 
kompetensen kan även påverkas av tillgång och användning av IKT.167 I och med Skolverkets 
digitaliseringskrav är det nu skolans uppgift att motverka digital ojämlikhet. Kunskaper och 
erfarenheter av digital ojämlikhet konstaterar även Hovlin är ett faktum. Hovlin skriver om 
digital natives, vilka är generationen som är infödda i den digitala världen, till skillnad från 
digital immigrants som migrerat till den digitala världen.168 Eftersom skolan reflekterar det 
samhälle den befinner sig i, så påverkar generationsskillnader i skolans lärarkår, geografiska 
skillnader (exempelvis kommunens digitaliserings strategier) samt socioekonomiska 
dimensioner arbetet med digitala verktyg på landets skolor. Dessa skillnader kan i 
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förlängningen vara en orsak till att elevernas kunskapsutveckling påverkas och skiljer sig åt i 
landet samt det hämmar att digitala verktyg kan användas för att få eleverna att arbeta mer aktivt 
i undervisningen.  
 
Elevernas kunskapsutveckling kan också främjas av vårdnadshavares engagemang i barnens 
skolgång. Mårell analyserar vårdnadshavares delaktighet främst ur sammanhang som ringar in 
IUP (individuell utvecklingsplan) och utvecklingssamtal. Informationen inför IUP och 
utvecklingssamtal ska göras synlig för samtliga parter. Utfallet visar att eleverna och 
vårdnadshavarnas delaktighet ökar när de får insyn i hur arbetsprocesserna går till. De lär sig 
förstå hur omdömena genomförs och webbplatsernas funktion.169 Detta är återkommande i 
rapporten som presenterades av Skolverket år 2013, som visar att en högre andel grundskolor 
använder internetbaserade lärplattformer för att det ska finnas ett samarbete mellan skola, elev 
och vårdnadshavare.170 Eleverna som intervjuades menar att vissa undervisande lärare använder 
digitala verktyg i både formativ och summativ bedömning. Att använda digitala verktyg i 
bedömningsaspekten verkade de intervjuade eleverna föredra, eftersom resultatet finns kvar 
och bedömningen kan göras rättvist.  

10.Metoddiskussion  
Jag valde att utföra en studie baserad på enkäter och semistrukturerade intervjuer, det vill säga 
kvantitativ och kvalitativ metod. Den kvantitativa metodens syfte var att skapa en övergripande 
förståelse för elevers uppfattningar kring digitala verktyg i undervisningen.171 Intervjuerna har 
används för att skapa en djupare förståelse för hur eleverna tänker och vilka föreställningar de 
har om sin omvärld.172 Den kvalitativa intervjumetodiken har används för att skapa djupare 
förståelsen för ämnet, jag har ställt följdfrågor till eleverna i linje med deras tankar och idéer.173 
För att även ge eleverna utrymme till att utveckla sina svar så har de fått möjlighet att intervjuas 
i par som de själva fått välja, detta för att det ska bli ett samtal kring frågorna. 174 Innan 
intervjuerna fick eleverna ta del av intervjufrågorna. Fördelarna var att urvalsgruppen kunde 
förbereda sig inför intervjuerna, dock kunde även problemet vara att de blev för styrda utav att 
svara ”rätt” på frågorna. Med hjälp av Lanz kategorisering har det varit relevant att få en god 
struktur i studien samt för att undvika egna tolkningar om som sagt i intervjuerna. 175 Min studie 
består av 72 enkätsvar samt tre intervjuer med elever, jag anser att min studie är tillförlitlig för 
att få en generell uppfattning kring uppsatsens syfte.  

 

10.1 Bortfallsanalys 
Totalt gavs enkäten till 90 elever och det externa bortfallet i enkäterna är 11 personer, vilket 
resulterade i att 79 elever besvarade enkäten.176 Svarsfrekvens är hög och det gör att generella 
svar om situationen på den aktuella skolan går att dra i resultatet, delaktiga kunde hitta länken 
till den. Det har inte varit några distributioner i enkäten, risken att något svar ska försvinna har 
inte varit möjligt eftersom samtliga svar sparas på en digital server. Digitala frågeformulär har 
använts för att genomföra undersökningen, det har varit smidigt och tidseffektivt eftersom 
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sammanställningar av svar görs digitalt. Eftersom svaren registreras digitalt finns inte risk för 
att det ska bli felräkning vid sammanställningen av data. Nackdelen med den digitala formen 
av enkäter och då den läggs upp via en lärarblogg är att den måste ligga öppen för alla, annars 
måste mail skickas till alla deltagande där enkäten delas. Då enkäten ligger uppe på en 
lärarblogg innebär det att andra elever och alla andra som har tillgång till bloggen kan gå in och 
fylla i den. Målet med uppsatsen var att minst tre stycken grupper skulle intervjuas för att 
besvara uppsatsens frågeställningar. Det var ett par och en elev som ville delta. Svarsutfallen 
från intervjuerna har varit tillräckliga för att få relevanta svar till det uppsatsen syftat till att 
undersöka.  
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11. Slutsats och slutord 
Slutsatserna är att elever kan bli mer aktiva i en klassrumssituation då de använder sig av 
digitala verktyg. Det beror på att de kan använda sig av skrivprogram och utnyttja 
molndelningsfunktioner, allt de behöver är en dator eller en smart telefon. Lärplattformar gör 
att de kan komma åt planeringar digitalt, vilket leder till att eleverna inte behöver oroa sig för 
att ha glömt något viktigt papper på skolan eftersom det finns digitalt. Skrivandet och 
grammatiken utvecklas när de får skriva på dator. Sådant som kan skapa problem med aktivitet 
i en klassrumssituation är exempelvis tekniska problem som kan uppstå, eleverna upplever sig 
inte ha fått tillräckligt teoretisk digital kunskap i hur de ska åtgärda problem. De undersökta 
eleverna anser att digitala verktyg kan vara ett hjälpmedel för deras kunskapsutveckling 
eftersom de söker information på internet, vilket även förutsätter källkritisk förmåga. De elever 
som inte besitter källkritiska kunskaper hör inte till de som ser att internet kan användas som 
en del i kunskapsutvecklingen.  

Det finns oro för att allt ska digitaliseras och för att enbart digitala verktyg ska används i 
undervisningen. Syftet varför eleverna i urvalsgruppen ska använda digitala verktyg i 
undervisningen har inte helt tydligt framkommit, vilket kan påverka kunskapsutvecklingen 
eftersom de inte vet varför de gör det som de ska göra. Bristande fungerande digitala verktyg 
är även ett problem. Den sista slutsatsen är att lärare på samma skolor använder digitala verktyg 
olika mycket, samt att användningen av digitala verktyg mellan skolor skiljer sig åt med 
avseende på hur långt de har kommit i den tekniska utvecklingen. Att undersöka digitala 
verktyg ur ett elevperspektiv med kvalitativ och kvantitativ ansats har varit utvecklande. 
Uppsatsen visar vikten av att lektioner som bedrivs av lärare ska ha en tydlig struktur, med 
genomgång av lektionens mål och syfte. Särskilt när eleverna varje lektion ger sig ut i en stor 
värld genom sina datorer. Lärare skulle aldrig släppa ut elever på stan, utan att ge dem 
informationen om vart de ska, vad de ska göra där, hur de ska hitta till stan och vilka eventuella 
problem som kan uppstå längst vägen. Det är då intressant att elever befinner sig ute i den 
digitala världen, utan vidare vägledning.  

Den framtida forskningen kan undersöka hur lärare ser på användningen av digitala verktyg i 
undervisningen. Det kan även vara intressant låta lärarna ta del av uppsatsens resultat och göra 
en undersökning utifrån lärarnas perspektiv och hur de tolkar elevernas svar. Slutligen går det 
att undersöka i vilken grad skolorna runt om i landet kan få digitala resurser kopplat till de nya 
kraven som började gälla 1 Juli 2018.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Undersökning på X-skola 

Jag heter Raz Mohamad och har kandidatexamen i religionsvetenskap samt historia och studerar nu för att ta min 
kandidatexamen i pedagogik vid Högskolan Dalarna på avancerad nivå. I utbildningen ingår det att göra en 
undersökning, som kommer att presenteras i en skriftlig uppsats på avancerad nivå.  
 
Skolverket har infört nya krav gällande digitalisering i den svenska skolan, lagen trädet i kraft 1 juli 2018. Den 
nya lagen ställer krav på att skolans undervisning måste innehålla digitala aspekter samt att elever ska använda 
digitala verktyg i undervisningen. Utav den anledningen är jag intresserad av att undersöka ämnet. Studiens syfte 
är att belysa användningen av digitala verktyg i undervisningen på X ur ett elevperspektiv. Studien avgränsas till 
om urvalsgruppen upplever att digitala verktyg kan användas i deras kunskapsutveckling samt ökad aktivitet i 
klassrumssituationer, då även lyfta problem och möjligheter. Deltagandet i studien innebär att elever på X skola i 
årskurs nio kommer att delta i intervjuer med Raz som kommer pågå under ungefär 20 min per par eller person. 
Eleverna kommer antingen att intervjuas i par, de får själva bestämma vem de vill intervjuas med. Målet är att 
minst två par ska intervjuas, om det är fler än så som visar intresse kommer paren att lottas ut, för ett objektivt 
urval. Det är även tillåtet att intervjuas själv om man skulle vilja det. Intervjuerna kommer ske under elevernas 
lunchrast, annan rast, innan påbörjad skoldag eller efter avslutad skoldag. Hela intervjuerna kommer att spelas in 
genom ljudupptagning. Svaren från intervjuerna kommer att transkriberas och relevanta delar kommer att 
användas i uppsatsen. De inspelade ljudupptagen kommer efter transkriberingen att raderas. I studien kommer inte 
deltagarna att identifieras genom namn, ålder eller skola, intervjuerna behandlas i enlighet med bestämmelser från 
Sektretesslagen. Eleverna kommer inte utsättas för fysiska påfrestningar och intervjufrågor är möjliga att tillgå i 
förhand.  

 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna och kommer finnas 
tillgänglig för allmänheten. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motiveringar. Dina studier eller studieresultat kommer inte påverkas vare sig du är 
delaktig i studien eller inte, eller om du avslutar intervjun. Undervisningen är densamma vare sig du medverkar i 
studien eller inte.  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga  

Namn, e-post, telefon och adress (till student och handledare)  

Raz Mohamad, h11mohra@du.se 
Anders Thörnqvist, att@du.se  
023-77 80 00  
Högskolan Dalarna  
791 88 Falun  
Sverige  

Studentens underskrift  

Raz Mohamad ………..…………………………Ort och datum …………………………….. 

Handledarens underskrift  

Anders Thörnqvist………………………………. Ort och datum …………………………….. 

Rektor X har muntligen medgivet sitt godkännande till att denna undersökning genomförs på X skola.  

Vi är intresserad av att delta i undersökningen. Vårdnadshavares signatur är ett godkännande på att eleven 
tillåts att bli intervjuad och därmed en del av undersökningen.  

mailto:h11mohra@du.se
mailto:att@du.se
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Elevnamn 1……………………………………………………………………. 

Vårdnadshavares namnteckning ………………………………………………. 

Vårdnadshavarens signatur ……………………………………………………. 

Ort och datum …………………………………………………………………. 

 

Elevnamn 2………………………………………………………………….. 

Vårdnadshavares namnteckning ………………………………………………. 

Vårdnadshavarens signatur ……………………………………………………. 

Ort och datum …………………………………………………………………. 

Ifylld blankett lämnas senast Onsdag 2018-05-02  (direkt efter lovet) till ämneslärare eller Raz. 
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Bilaga 2  
 

Undersökning på X-skola 

Jag heter Raz Mohamad och har kandidatexamen i religionsvetenskap samt historia och studerar nu för att ta min 
kandidatexamen i pedagogik vid Högskolan Dalarna på avancerad nivå. I utbildningen ingår det att göra en 
undersökning, som kommer att presenteras i en skriftlig uppsats på avancerad nivå.  
 
Skolverket har infört nya krav gällande digitalisering i den svenska skolan, lagen träder i kraft 1 juli 2018. Den 
nya lagen ställer krav på att skolans undervisning måste innehålla digitala aspekter samt att elever ska använda 
digitala verktyg i undervisningen. Utav den anledningen är jag intresserad av att undersöka ämnet. Studiens syfte 
är att belysa användningen av digitala verktyg i undervisningen på X ur ett elevperspektiv. Studien avgränsas till 
om urvalsgruppen upplever att digitala verktyg kan användas i deras kunskapsutveckling samt ökad aktivitet i 
klassrumssituationer, då även lyfta problem och möjligheter. Deltagandet i studien innebär att elever på X skola i 
kommer att genomföra enkätundersökning med Raz under elevernas mentorstid som kommer att ta ca 20 min. 
Deltagandet är helt frivilligt, ni vårdnadshavare har möjlighet att meddela om ni inte vill att era barn ska delta i 
studien och eleverna får tacka nej till deltagande utan några konsekvenser. I studien kommer inte deltagarna att 
identifieras genom namn, ålder eller skola, intervjuerna behandlas i enlighet med bestämmelser från 
Sektretesslagen. Eleverna kommer inte utsättas för fysiska påfrestningar.  

 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna och kommer finnas 
tillgänglig för allmänheten. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motiveringar. Dina studier eller studieresultat kommer inte påverkas vare sig du är 
delaktig i studien eller inte, eller om du avslutar intervjun. Undervisningen är densamma vare sig du medverkar i 
studien eller inte.  
 
Namn, e-post, telefon och adress (till student och handledare)  

Raz Mohamad, h11mohra@du.se 
Anders Thörnqvist, att@du.se  
023-77 80 00  
Högskolan Dalarna  
791 88 Falun  
Sverige  

Rektor X har muntligen medgivet sitt godkännande till att denna undersökning genomförs på X skola.  

 
 
 

 
 

 

mailto:h11mohra@du.se
mailto:att@du.se
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