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Sammanfattning 
Syftet i nedanliggande studie är att få kännedom om hur erfarna pedagoger använder sig av 
digitala verktyg i undervisningen samt vilka uppfattningar de har av det digitala användandet i 
samband med sin egen undervisning och elevernas arbete i skolan. Med hjälp av intervjuer har 
pedagogerna haft möjlighet att själva bidra med reflektioner och egna erfarenheter kring ämnet 
och genom observationer har deras arbete med digitala verktyg studerats i 
undervisningssammanhang.  Detta har sedan analyserats med hjälp av en teoretisk anknytning 
som visat sig att teori och praktik inte alltid stämmer överens.  
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Inledning  
De barn och ungdomar som vi möter i skolan idag är förmodligen mer kunniga än sina 
pedagoger när det handlar om kunskap i anknytning till modern teknik. Anledningen till det 
har, med stor sannolikhet, att göra med att de både är födda och uppvuxna i ett samhälle som 
är beroende av modern informationsteknik och moderna kommunikationsmetoder. De har vuxit 
upp med datorer, internet, dator- och tv-spel samt andra digitala verktyg i sin omgivning från 
den dagen de föddes.  

Prensky (2011) gjorde en studie på collagestudenter i USA där han undersökte hur studenternas 
förhållande till modern teknik såg ut. I sitt resultat kom han fram till att studenterna i genomsnitt 
har tillbringat mindre än 500 timmar av sitt liv till att läsa böcker. Samma studenter hade 
samtidigt tillbringat mer än 10 000 timmar vid datorn och videospel, samt ytterligare 20 000 
timmar vid tv:n.  

Teknik är alltså en naturlig del av barn och ungdomars liv idag, det beror på att samhället är en 
digitaliserad plats. I takt med att samhället tar till sig av digitaliseringen och den moderna 
tekniken, digitaliseras även skolan, eftersom skolan avspeglar samhället (Lärarförbundet, 
2007). Trots detta menar ungdomar att skolan är traditionellt utformad och att de digitala 
resurserna inte utnyttjas till fullo (Säljö & Linderoth, 2002).  

Idag när många av skolorna runt om i Sverige har god tillgång till digitala verktyg ska ledningen 
för skolorna sträva efter att de digitala verktygen används utifrån läroplanens riktlinjer. På flera 
ställen i läroplanen för grundskolan ges exempel på hur eleven ska söka kunskap, kommunicera 
och lära med hjälp av digitala verktyg och modern teknologi. Bland annat ska digitala verktyg 
användas för att ”planera och genomföra muntliga presentationer”  (Lgr 11, s 243). Det står även 
att ”eleven med datorns hjälp ska söka och utveckla kunskaper” (Lgr 11, s 18).  Med dessa 
uppdrag som bakgrund menar Säljö & Linderoth (2002) att det är viktigt att både elever och 
lärare ser tekniken som värdefull för undervisningen och att den ses som en pedagogisk tillgång.  

I en artikel i Aftonbladet (2008) går det att läsa att regeringen strävar efter att den svenska 
skolan ska vara en världsledande skola. För att lyckas bli en skola i världsklass nämns en rad 
olika förutsättningarför att uppnå ett sådant mål. En bra arbetsorganisation, resurser till att 
hjälpa varje elev, välutbildade lärare och tekniska verktyg är några av de förutsättningar som 
nämns som grundläggande för att bli en skola i världsklass. Anledningen till att modern teknik 
ses som en grundförutsättning för att bli en världsledande skola har att göra med förhoppningen 
om att minska klasskillnader i skolan med hjälp av digitala verktyg. Aftonbladet (2008) skriver 
att skillnaderna mellan de elever som har tillgång till modern teknik hemma och de elever som 
inte har det, skulle minska om alla skolor i Sveriges kommuner använde sig av modern teknik. 
En annan anledning skulle också vara för att underlätta pedagogernas konstakt med elevernas 
föräldrar och att underlätta det egna arbetet med att skriva skriftliga omdömen och planeringar. 
Denna artikel skrevs för sex år sedan, då hade 300 kommunala grundskolor inte tillgång till e-
post. 

Idag har de flesta av skolorna i Sverige tillgång till datorer. Det är vanligt att varje elev har var 
sin dator och att pedagogerna har en egen dator. I Dagens Nyheter berättar Ulli Samuelsson 
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(2014) om hur de digitala klasskillnaderna ökar i skolan. En av orsakerna till detta är att 
kunskaperna om internet, digitala verktyg och dess möjligheter skiljer sig mycket mellan olika 
pedagoger. Samuelsson (2014) skriver att det är alla elevers rätt till lika utbildning och kunskap 
som rör den nya tekniken. Undervisningen om- och med digitala verktyg ska inte styras av hur 
engagerad den enskilda pedagogen är av detta. Mer om digital ojämlikhet och digitala 
klasskillnader går att läsa om i Samuelssons (2014) avhandling där hon bland annat skriver att 
eleverna upplever bristande kunskaper när det gäller deras egen kunskap om 
ordbehandlingsprogram och e-posthantering. Eleverna uppger att det de kan om datorer har de 
lärt sig på egen hand eller med hjälp av äldre syskon. Eleverna som Samulesson (2014) väljer 
att kalla för veckoanvändarna, alltså elever som endast använder datorn under skolans 
veckodagar, uppger däremot att det de kan om digitala verktyg har de lärt sig av pedagogerna i 
skolan. 

I och med att samhället idag är digitaliserat, skolan är digitaliserat och att barnen och 
ungdomarna som går i skolan idag har mycket erfarenhet av digitala verktyg redan i tidig ålder 
men ändå anser sig sakna kunskap som rör digitala verktyg, har jag valt att undersöka hur 
pedagoger använder sig av digitala verktyg i undervisningen.  De digitala verktygen finns 
tillgängliga men hur utnyttjas de? Utifrån egna praktik- och jobberfarenheter har jag reflekterat 
över att datorn som hjälpmedel och som verktyg, ofta används genom att eleverna antecknar 
och skriver sina arbeten med hjälp av datorn i stället för med penna och papper. Datorn är 
absolut ett verktyg som underlättar elevernas arbete och pedagogernas undervisning och 
planering, detta menar Gunilla Jedeskog (1998) som forskar kring ämnet IT och skolan. Hon 
belyser fördelarna med att arbeta med digitala verktyg i skolan men konstaterar samtidigt att: 
”Genom   en   intresserad   och   engagerad   lärares   insats   anses   datorn   ha   goda   möjligheter   att  
förstärka och fördjupa elevernas kunskaper. [...] Utan lärare som tror på datorns möjligheter 
eller  ser  dessa,  stannar  verksamheten  lätt  vid  skrivmaskinsfunktionen.”  

Som blivande pedagog i ett samhälle där de digitala verktygen tar större plats i undervisningen 
och idag ses som en naturlig del av utbildningen, är det av stort intresse som jag vill undersöka 
hur de digitala resurserna utnyttjas. Hur har de digitala verktygen förändrat undervisningen? 
Hur arbetar pedagogerna med de digitala verktygen? 

Det är viktigt att man som pedagog reflekterar över sin undervisning och över det som sker i 
klassrummet i allmänhet (Nilsson, 2012) och det innebär också reflektion över de digitala 
verktygen som plockas in i undervisningen. Det är trots allt viktigt att verktygen uppfyller ett 
syfte och inte bara används för att de finns.  
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Syfte  
Syftet med denna studie är att få kännedom om hur erfarna pedagoger använder sig av digitala 
verktyg i undervisningen samt vilka uppfattningar de har av det digitala användandet i samband 
med sin egen undervisning och elevernas arbete i skolan.   

Frågeställningar  
x På vilka sätt arbetar pedagogerna med digitala verktyg? 
x Hur anser pedagogerna att de digitala verktygen har förändrat den egna undervisningen?  
x På vilket sätt anser pedagogerna att den (eventuellt) förändrade undervisningen 

påverkar elevernas arbete i skolan? 
x Hur väl stämmer pedagogernas bild av sin egen undervisning, med digitala verktyg, 

med det som faktiskt sker i klassrummet?  

Definition av digitala verktyg 
I detta stycke kommer jag att definiera hur begreppet digitala verktyg används i denna studie. 
Detta för att förtydliga vad det är som undersöks i studien.   

Digitala verktyg kan definieras utifrån två olika kategorier. Den ena är verktyget som hårdvara, 
det vill säga själva redskapet som används. Det kan vara en dator, en surfplatta eller en smart 
board. Den andra kategorin skildrar de digitala verktygen som mjukvara, med det vill säga, 
program som används i undervisningen. Det kan vara internet, olika redigeringsprogram, 
Powerpoint, videoprogram eller plattformsprogram som Google drive.  

När ordet digitala verktyg används i denna studie kan det innebära både verktyget som hårdvara 
och som mjukvara. Om inte någon specifik kategori anges, innebär det att båda kategorierna 
avses i samanhanget.    
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Bakgrund 
Den svenska datoriseringsprocessen har pågått i dryga 60 år och utvecklingen går fortfarande 
framåt. I Sverige var det inom industrin det tidiga bruket av datormaskiner kom att användas. 
Även kontorsautomationen spred sig allt mer. Under 1960-talet byggdes ett stort system upp 
som skulle underlätta befolkningsregistrering och skatteinbetalning. Under den senare delen av 
60-talet infördes kunskaper som datavetenskap och informatik som universitetsämnen runt om 
landets universitetssäten. Det var också nu datoriseringen började inta skolvärlden, nämligen i 
början av 70-talet. Fokus låg på att inhämta kunskaper om datorn som verktyg och själva 
datatekniken. Detta för att utbilda lärare som skulle bli datoriserade och undervisa eleverna om 
datorn som hårdvara (Johansson & Nissen, 2001).  

Idag ser det annorlunda ut i skolorna. Tillskillnad från 70-talet ligger kunskapsfokuset idag på 
hur man kan använda datorn som verktyg, inte hur datorn fungerar som maskin (Johansson & 
Nissen, 2001). Nedan har jag valt att kort redogöra för några av de stora IT-satsningar som 
gjorts inom skolvärlden. Som i sin tur lett fram till den digitala situation skolan befinner sig i 
idag.  

DOS-projektet 
Det första stora projektet i Sverige som satsade på datorn som pedagogiskt hjälpmedel i 
undervisningen, kallades för DOS-projektet (Datorn och Skolan). Tanken med detta projekt var 
att undersöka om datorn som hjälpmedel hade någon funktion i undervisningen. Kunskaper om 
datorns mjukvara var det som prioriterades och anledningen till att datorn infördes i 
undervisningen var för att se om det var bildande i praktiken (Fleischer, 2013). Denna satsning 
var ett riksdagsbeslut som berörde alla skolformer, både grundskolor, gymnasieskolor och sär- 
och specialskolor. På varje skola utsågs en projektledare som hade i uppgift att rapportera hur 
arbetet med datorn som pedagogiskt verktyg påverkade verksamheten (Jedeskog, 1993). 
Projektet pågick från 1988 till och med 1991 och utifrån de utvärderingar och rapporter som 
skickades in kunde man se att datorn som pedagogiskt verktyg oftast bidrog till 
färdighetsträning och andra enkla tillämpningar. De vinster som kunde utläsas var däremot att 
eleverna i större utsträckning fick individualiserad återkoppling, men pedagogiska program 
användes däremot i liten utsträckning (Johansson & Nissen, 2001).  

ITIS 
Perioden mellan 1999-2002 införde regeringen projektet ITIS (IT i skolan). Projektet innebar 
bland annat att infrastrukturen kring IT förbättrades på skolor runt om i landet, vilket i sin tur 
innebar att alla elever och lärare hade tillgång till e-mail och internetuppkoppling. Det ställdes 
också krav på att lärarna skulle vidareutbildas och även ha tillgång till en egen dator (Fleischer, 
2013). 

En till en  
En till en är en projekttyp som lättast definieras av att varje elev och varje lärare har tillgång 
till var sin bärbar dator. Även om datorn i dag är mer eller mindre självklar i mycket av 
undervisningen varierar införandet av en till en projektet mellan Sveriges kommuner men också 
mellan olika skolor i samma kommun.  
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I Sverige genomfördes det första en till en projektet vid två tillfällen mellan åren 1996 och 1999 
och syftet med projektet var att mer eller mindre frångå lärarautoritet och införa mer elevfrihet 
(Fleischer, 2013).  Efter projektets slut rapporterade berörda lärare och elever in sina 
erfarenheter av att arbeta med en till en projektet. Även om rapporterna visade att problem med 
tekniken ofta förekom, framkom det också många positiva erfarenheter av arbetet. Bland annat 
upplevde många elever att det var lättare att strukturera och organisera arbetet med hjälp av 
datorn som verktyg och lärarna upplevde att det var lättare att motivera eleverna i skolarbetet 
med hjälp av datorn (Perselli, 2014). Även om många positiva erfarenheter upplevdes, var 
majoriteten av upplevelserna negativa. Elevernas arbete tenderade att bli ensidigt och klyftorna 
mellan svaga och starka elever ökade. Elevernas kunskaper sjönk sedan drastiskt och projektet 
slutade granskas år 2000.  

En till en som projekttyp fortgår även idag runt om i Sveriges skolor. Mellan åren 2010 och 
2013 genomfördes en ny granskning av en till en genom projektet Uno Unos, som undersökte 
24 skolor som arbetade utifrån en till en. Denna gång var majoriteten av alla lärare och elever 
nöjda med projektettypen. Eleverna upplevde datorn som ett stöd i undervisningen och att det 
var lättare att genomföra sina studier med datorns hjälp. Däremot uppgav både lärare och elever 
att datorn även fungerar som ett distraktionsmoment ibland. Trots nöjda lärare och elever visade 
granskningen att meritvärdena på sex av skolorna hade minskat sen en till en projektet tog fart 
2010 (Fleischer, 2013).  

Sammanfattning 
Från tidigt 1990-tal har tanken om datorn som pedagogiskt verktyg i undervisningen varit stark. 
Genom DOS-projektet ville man undersöka om datorn hade någon funktion i undervisningen 
över huvudtaget. När ITIS genomfördes, handlade det mest om att utveckla det som redan var 
påbörjat. Datorerna fanns i skolan, nu skulle infrastrukturen förbättras genom att se till att alla 
på skolan hade tillgång till mejl och internet. En till en granskades i två omgångar var av den 
tidigare (1996-1999) kännetecknades av flest negativa upplevelser av datorn som pedagogiskt 
verktyg. Medan den senare granskningen (2010-2013) kännetecknades av positiva upplevelser, 
trots minskat meritvärde på 6 av de 24 skolorna som undersöktes.  

Gemensamt för alla dessa projekt är att det går att finna både fördelar och nackdelar i och med 
datorns införande i skolverksamheten. Det projekt som skiljer sig från övriga är ITIS, där fokus 
framförallt låg på att utveckla det som redan var påbörjat. Det vill säga, utveckla infrastrukturen 
runt datorerna som redan fanns på skolan.  

De övriga projekten har likheter med varandra i och med att en idé om datorer i undervisningen 
omsattes i praktiken för att sedan granskas och studeras. Över lag kan man säga att elever och 
lärare har blivit nöjdare med åren. Under DOS-projektet ställde tekniken till det för de 
verksamma inom skolan. I och med förbättrad infrastruktur blev det förmodligen lättare att 
arbeta med datorn och där av de, över lag, positiva erfarenheterna efter den senaste 
granskningen av en till en, trots minskade meritvärden.  
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Litteraturgenomgång 

Arbetet med digitala verktyg och dess påverkan på undervisningen 
Nedan kommer jag att redogöra för vilka förändringar som har skett i och med införandet av 
digitala verktyg i skolmiljön. Förändringarna som har skett kommer jag att dela upp i tre olika 
rubriker; förändringar, förändringar i elevens skolarbete och förändringar i pedagogens arbete.   

Förändringar  
I och med att skolan har digitaliserats har datorn blivit central i undervisningen och elevens 
lärande. Det finns en mängd möjligheter vad det gäller datoranvändandet, vilket frambringar 
arbetsformer som tidigare inte var möjliga (Grönlund, 2013). Fördelarna med den mer 
digitaliserad undervisning är många. Bland annat skriver Warschauer (2008) att elevers 
läsförståelse främjats av att deras skrivna arbeten kan publiceras på ett annat sätt idag än 
tidigare, t.ex. på bloggar, på youtube eller med hjälp av andra publicistiska verktyg. I och med 
att elever kan marknadsföra, publicera och visa upp sina arbeten på ett annat sätt än tidigare, 
övergår vanliga dokument till att vara levande dokument, d.v.s. ett dokument som någon annan 
än läraren kan läsa, har visat sig motivera eleverna i skrivprocessen och på så sätt uppstår ökad 
kunskap. En annan fördel är att läraren snabbt kan ge direkt feedback på en elevs arbete, vilket 
innebär att eleven får respons under arbetets gång (Warschauer, 2008).  

Trots spännande arbetsformer som wikis, bloggar, youtube och googleearth är det mest vanligt 
att datorer och andra digitala verktyg används för att söka information, skriva uppsatser och 
inlämningsuppgifter samt att anteckna och skapa presentationer. Grönlund (2013) skriver att 
runt 80-90 % av tillfrågade lärare, i hans undersökning, svarar att dessa användningsområden 
är vanligast förekommande i deras undervisning med digitala verktyg. När tillfrågade lärare 
själva bedömer vad som är lyckad undervisning är det just dessa användningsområden som 
nämns.   

En stor del av den information elever tar till sig hämtas från internet och detta sker även utanför 
skolmiljön. Unga idag lever i en så kallad googlefieringskultur som innebär att allt man vill ha 
svar på letar man efter i sökmotorn google. Detta leder i sin tur till att böcker och läroböcker 
får mindre utrymme när eleverna själva är fria att söka fakta och skaffa sig kunskap (Backman 
Löfgren, 2012). Många elever använder sig som sagt av digital sökteknik och att söka 
information på internet har visat sig vara en framgångsrik och populär teknik, elever upptäcker 
att man kan finna intressanta webbtexter på nätet som lockar deras intresse men även bidrar till 
ökad- och fördjupad kunskap inom ett ämne (Warschauer, 2008). Ofta använder sig elever av 
internet när de vill söka kompletterande fakta angående det aktuella ämnet (Backman Löfgren, 
2012).  

Webbtexter, eller hypertexter som de också kallas, skiljer sig en hel del från en vanlig lärobok. 
Den centrala funktionen med en webbtext är att den möjliggör ett byte mellan olika sidor. 
Eleven behöver på så vis inte följa läsanvisningarna från punkt A till punkt B utan kan å sin 
egen väg där emellan (Backman Löfgren, 2012) Webbtexter är i sig är en enorm resurs när det 
gäller att finna information och fakta och på så vis kunna skaffa sig kunskap. Därför är internet 
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som verktyg en framstående informationsresurs i undervisningen och av den anledningen anses 
det även viktigt att eleverna lär sig navigera genom digitala textlandskap (Bråten, 2009).  

Förutom alla fördelar som det innebär att arbeta med webbtexter finns det även en del nackdelar 
med detta arbetssätt som bör nämnas. När elever arbetar med vanliga läroböcker är de 
strukturerade på ett sådant sätt att det ska vara lätt för läsaren att orientera sig genom texten och 
boken. Detta till skillnad från en webbtext som saknar den strukturen. Det kan därför vara svårt 
att få en överblick över strukturen och vad som ingår i den digitala textmiljön. Om en elev 
klickar på en länk leder den direkt till en annan webbsida och så kan man fortsätta att klicka i 
oändlighet. Risken är att man tappar bort sin ursprungskälla om man inte öppnar nya 
webbplatser parallellt med den första ursprungsplatsen (Backman Löfgren, 2012).  

Mycket av anledningen till varför IT har införts i skolan har att göra med den demokratiska 
process som ökad IT-användning innebär (Johansson & Nissen, 2013). Skolan ska fostra 
eleverna in i samhället och rusta eleverna inför vad som komma skall. Det står i läroplanen att 
skolan  ska  ansvara  för  att  varje  elev  efter  grundskolan  ska  kunna  använda  sig  av  teknik  ”som  
ett  verktyg  för  kunskapssökande,  kommunikation,  skapande  och  lärande”  (Lgr  11, s14).  

Skolan står även inför ett annat pedagogiskt uppdrag och detta är att skapa en likvärdig 
utbildning. Detta innebär att alla barn och ungdomar ska ha samma rätt att utveckla- och 
tillskriva sig kunskaper oavsett klass, kön, bostadsort, social förmåga eller handikapp. Skolan 
har inte lyckats med detta, trots att det fanns en förhoppning om att IT skulle medföra stora 
förändringar i skolan och inom just området för likvärdig utbildning (Johansson & Nissen, 
2013). I och med införandet av IT i skolan har arbetet med att uppnå en likvärdig skola dessvärre 
gått åt motsatt håll i vissa fall. Skolarbetet har förändrats tack vare datorerna men den största 
konsekvensen av införandet av digitala verktyg i skolan är det gap som bildats mellan de skolor 
som har och de skolor som inte har ekonomiska resurser att köpa in informationsteknik. I och 
med att kursplanen idag kräver att eleverna ska vara tekniskt kunniga och på olika sätt använda 
sig av teknik, tvingar detta vissa skolor att skära ner inom andra skolämnen för att ha råd att 
investera i digitala verktyg och informationsteknik (Johansson & Nissen, 2013). 

Bara för att en skola har råd att införskaffa informationsteknik upphör inte några problem. 
Söderlund (2000) skriver om ett antal nackdelar av det praktiska slaget, som upplevs av både 
lärare och elever som dagligen arbetar med datorn som hjälpmedel. Nackdelar som nämns är 
bland annat att eleverna upplevs mer stillasittande under rasterna. I och med att många elever 
idag har tillgång till en personlig dator, har de också ansvar för den utanför lektionstid. Detta 
gör att datorn används flitigt även utanför klassrummet under skoldagarna. När fallet är omvänt, 
d.v.s. när eleverna inte har en personlig dator utan istället har tillgång att låna en dator ur en 
datorvagn som står i klassrummet under lektionstid, uppstår andra konsekvenser. Ofta uppstår 
köbildning om strukturen i klassrummet och av datorerna inte är bra. Vidare nämner Söderlund 
(2000) problem som rör tekniken, att datorer och skrivare slutar fungera är problem som 
förorsaker stress hos både lärare och elever och gör arbetet tidsödande.  
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Förändringar i elevernas arbete 
Att arbeta med datorn som verktyg gynnar elever i alla åldrar, allt från förskolebarn till 
gymnasieelever. För de allra yngsta är datorn ett bra hjälpmedel i skrivprocessen, datorn bidrar 
till att eleverna lär sig stava, skriva korrekt men framförallt att eleverna själva upplever att de 
skrivit en meningsfull text (Lövgren, 2012). Även äldre elevers läroutveckling påverkas i 
positiv riktning av att använda datorn som skrivverktyg och hjälpmedel. När eleverna märker 
att de kan hantera datorn på ett kunskapsgivande sätt, växer deras självförtroende och när de 
upptäcker att deras arbeten blir prydligare och att stavningen är bättre än tidigare, bidrar det till 
ökat självförtroende hos eleven. Oftast är det elever med svårigheter som skriv- och lässvaghet 
som gynnas extra av datorn som hjälpmedel, eftersom kombinationen av att kunna lyssna till 
en röst som läser den text som eleven ser på sin skärm, samtidigt som rösten beskriver vad som 
visas på bilden eleven ser (Backman Löfgren, 2012).  Men även andra elevers lärutveckling 
gynnas av denna teknik (Söderlund, 2000). 

Söderlund skriver att förutom direkt kunskapsutveckling, bidrar ökat datoranvändande i skolan 
även till att samarbetet mellan elever stimuleras (Söderlund 2000). Genom samarbete eleverna 
emellan, får de någon att resonera med och på så sätt kan det vara lättare att besvara frågor och 
att skriftligt formulera sig. Det har visat sig givande att samarbeta kring skrivna texter, både 
språket och berättandet utvecklas mer när eleverna skriver tillsammans än när de skriver enskilt 
(Lövgren, 2012).  

Grönlund (2013) menar att datorn som verktyg har olika funktioner och är därför viktig av olika 
anledningar. Dels för att den kan göra undervisningen effektivare och roligare, men också 
utifrån argumentet att omvärlden digitaliseras. I och med detta blir förmågan att kunna arbeta 
med digitala verktyg en resurs i en digitaliserad vardag. Detta för att eleverna ska kunna ta till 
vara på sociala, kulturella och medborgerliga intressen men också för att de i framtiden ska vara 
tilltalande på arbetsmarknaden (Grönlund, 2013). Eleverna kan tillskriva sig allmänt 
datorkunnande i och med att de arbetar med datorprogram i skolan som de annars förmodligen 
inte skulle komma i kontakt med. Att eleverna är allmänt datorkunniga är något som de kommer 
att ha nytta av i sitt kommande liv, men i och med denna kunskap ökar också jämställdheten 
mellan elever och lärare (Söderlund, 2000).  

Tidigare nämnde jag att en stor förändring när det gäller arbetssättet i skolan är den förändring 
som påverkat de texter som ska läsas. Webbtexter blir vanligare och det påverkar även eleverna. 
Elever som arbetar med texter på skärmar använder sig av många olika kunskapsförmågor som 
skiljer sig avsevärt mot att läsa en text utifrån ett traditionellt sätt, alltså från vänster till höger. 
När man arbetar med webbtexter måste man kunna förstå ikoner, ljudeffekter och kunna röra 
sig mellan- och över olika sidor. Detta arbetssätt övar, bland annat, upp elevernas logiska - och 
kritiska tänkande (Grönlund, 2013). Med webbtexter som ett ständigt återkommande inslag i 
undervisningen är det inte bara elevernas kunskaper som förbättras, även deras sätt att lära 
utvecklas och förändras. I och med nya arbetsformer har eleven själv möjlighet att finna vägar 
och arbetssätt som passar eleven bäst och gynnar dess inlärning (Söderlund, 2000).   
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Förändringar i pedagogernas arbete 
Införandet av IT i skolan har påverkat undervisningen, men inte så mycket som den skulle 
kunna göra. Detta skriver Bergqvist (2005) som menar att mycket av anledningen till den 
begränsade påverkan av undervisningen har med ledarrollen att göra. Dels är pedagogerna inte 
medvetna om de digitala verktygens möjligheter, dels är det inte säkert att lärarna vet varför de 
ska använda sig av digitala verktyg i sin undervisning och dels är inte alltid lärarna medvetna 
om elevernas digitala kompetens. Dessa splittringar och fallgropar gör det svårt att uppnå 
maximal effekt av digitala verktyg i undervisningen (Bergqvist, 2005).   

När man plockar in digitala verktyg i skolans värld blir ledarrollen ännu viktigare. Pedagogens 
kunskaper vad det gäller gruppdynamik, internet, som dels resurs, men också som socialt 
fenomen sätts på prov. Läraren ska dessutom ha kunskap om olika digitala programvaror, hur 
man använder dem och hur man lär eleverna att använda dem (Steinberg, 2013).  

Det är viktigt att förstå att bara för att man plockar in modern teknologi i undervisningen höjs 
inte kvalitén automatiskt (Klerfelt, 2007). Ledordet när man som pedagog arbetar med digitala 
verktyg är medvetenhet, det viktiga är att man vet hur datorerna ska användas på ett 
kunskapsgivande sätt (Johansson & Nissen, 2013).  Uppnår man denna medvetenhet förändras 
ledarrollen, noggrannare planering av undervisningen krävs (Klerfelt, 2007) och det är av 
yttersta vikt att pedagogen är tydlig gällande när eleverna har lov att använda digitala verktyg 
och när pedagogen själv behöver stå i centrum och ha elevernas fulla uppmärksamhet 
(Steinberg, 2013).  

Med digitala verktyg i klassrummet har den pedagogiska rollen formats till att fungera som 
handledare, guide och mentor. Tillskillnad från tidigare då pedagogen var den som satt inne 
med allt kunnande och all kunskap och på så vis var mer autoritär än den är idag. En pedagog 
som tenderar att tappa tydlighet i ledarrollen i ett digitaliserat klassrum tenderar att fungera mer 
som resurs än som ledare. I och med de nya arbetssätten som digitaliserad undervisning innebär, 
i samstämmighet med pedagogens handledarroll, ansvarar pedagogen för att utveckla elevers 
personliga egenskaper, så som självkännedom, ansvarstagande och empatiskt tänkande 
(Steinberg, 2014).  

Arbete med digitala verktyg i undervisningen har inneburit att många pedagoger börjat jobba 
mer med grupparbeten och med mer projekterade arbeten. Pedagogens roll blir, i den här typen 
av arbeten, att handleda eleverna genom arbetsprocessen och det är viktigt att pedagogen inte 
tappar kontrollen (Granström, 2007). Denna typ av arbetsprocess, som det innebär att arbeta i 
grupp, betyder visserligen att ett visst frirum måste ges. Eleverna måste själva få vara med och 
påverka ämnet för deras arbete och de måste själva få leta fakta om detta ämne. Men frirummet 
måste begränsas. Beroende på klassens mognadsgrad kan olika mycket frirum ges. Skulle 
klassen uppvisa en hög mognadsgrad kan pedagogen släppa till viss del på kontrollen av 
grupperna, men vissa delar av arbetsprocessen måste pedagogen ändå kontrollera. Det handlar 
om kravnivån, kvaliteten och strukturen. Steinberg (2013) menar att läraren ska genomföra så 
kallade kontrollstationer där läraren bildar sig en uppfattning om hur arbetet fungerar i gruppen. 
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Pedagogen måste också kontrollera hur eleverna ska kunna bevisa sitt lärande, detta speciellt 
när det handlar om grupparbeten (Steinberg, 2013).  

Att vi inte lyckas uppnå önskad effekt av digitala verktyg i skolan kan bero på att många 
pedagoger använder sig av fel typ av grupparbete, menar Steinberg (2013). Det är av yttersta 
vikt att pedagogen har goda kunskaper om gruppdynamik och att pedagogen kan analysera både 
elever och klasser. Ett grupparbete kan lätt bli en svårkontrollerad arbetsprocess, ofta för att 
lärare saknar kunskaper om hur grupparbeten ska genomföras på ett korrekt och givande sätt. 
Om kunskapen inte finns bland lärarna är risken med ett grupparbete att det resulterar i ett 
individuellt arbete som redovisas i grupp (Granström, 2007).  

Bara för att ledarrollen förändras och att nya arbetsformer träder kraft, betyder inte att eleverna 
automatiskt tillskriver sig nya kunskaper. För att kunna använda sig av de nya arbetsformerna 
på ett kunskapsgivande sätt är reflektion av sin undervisning en nödvändighet (Grönlund, 
2014). Det är viktigt att pedagogerna får tid att både reflektera över sin undervisning och sin 
ledarroll och även att de har möjlighet till fortbildning. Detta leder till utvecklad kompetens och 
ett utvecklande av ledarrollen (Klerfelt, 2007).  

Pedagogerna är en stor del av den digitaliserade skolverksamheten, eftersom det idag strävas 
efter att varje pedagog ska ha tillgång till en personlig dator (Fleischer, 2013). De fördelarna, 
som en följd av att pedagogerna ständigt har tillgång till en personlig dator, är många. Söderlund 
(2000) skriver att pedagogerna upplever att det är lättare att variera sin undervisning idag än 
tidigare. Att t.ex. alltid ha tillgång till ständigt nätverk utvecklar pedagogernas arbete, men det 
möjliggör också tillfället att kunna vara spontan i sin undervisning. De flesta pedagogerna i 
Söderlund (2000) beskriver att den största förmånen med att ha en egen dator är att den fungerar 
som ett stöd för planeringen och att det med datorns hjälp är lättare att följa upp undervisningen. 
Samt att det idag är lättare att hjälpa elever som har en svårighet av något slag, det kan både 
vara en fysisk svårighet eller en inlärningssvårighet, med datorns hjälp upplever pedagogerna 
att det är lättare att hjälpa dessa elever i deras lärandeutveckling. 

Förutom att digitala verktyg har förändrat pedagogens arbete i undervisningssituationer, har de 
också förändrat pedagogens arbete utanför klassrummet. Pedagogerna upplever att datorarbetet, 
med allt vad det innebär, är tidskrävande och att arbetsbelastningen blir hög i och med detta. I 
det flesta fall menar pedagogerna att det är den administrativa delen av läraryrket som utgör 
den största belastningen. En annan problematik som upplevs bland pedagoger är när alla 
pedagoger på en och samma skola inte stöder datorarbetet. Detta skapar osämja och samarbetet 
pedagogerna emellan kan bli problematiskt (Söderlund, 2000).   

Trots att lärarna uttrycker både missnöje och positiva erfarenheter av digitala verktyg i 
undervisningen går det att finna fler uppgifter om pedagoger som är positivt ställda till datorer 
i skolan, jämfört med antalet som inte är det. När myndigheten för skolutvecklingen (2007) 
undersökte inställningen till datorer i skolan, svarade 70-90% av elever och pedagoger att 
datoranvändandet har bidragit starkt i skolundervisningen. De nämner fördelar som; naturlig 
datorvana, motivationsökning för skolarbetet, att det underlättar för inlärningen och stimulerar 
skrivprocessen. Vad som framgick tydligast av denna rapport var att ett stort antal av 
gymnasieeleverna upplevde att datorn som hjälpmedel har hjälpt dem att uttrycka sig i skrift på 
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ett bättre sätt än tidigare. Pedagogerna uppgav även dem att fördelarna var övervägande och 
där dominerade åsikter om att undervisningen var lättare att anpassa utifrån tid och rum med 
datorn som hjälpverktyg (Myndigheten för skolutveckling, 2007).  
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Teori 
I följande stycke kommer jag att redovisa min teoretiska ansats för min undersökning.  Jag har 
valt att utgå från en modell som kallas för SAMR-modellen, som jag beskriver mer 
genomgående nedan.  Modellen redogör för hur digitala verktyg, på olika sätt, kan användas i 
undervisningen. 

SAMR- modellen  
Att använda sig av digitala verktyg i undervisningen är i dag mer eller mindre en självklarhet. 
Men utifrån egna praktik- och jobberfarenheter upplever jag att det är stor variation bland 
pedagogerna när det handlar om hur de använder sig av digitala verktyg. För att försöka bringa 
klarhet i hur de olika pedagogerna arbetar med digitala verktyg, kommer jag att använda mig 
av SAMR-modellen som analysverktyg under mina observationer, men också som verktyg för 
att förstå hur pedagogerna använder sig av digitala verktyg när de talar om dem.  

Nedan kommer jag att redogöra för SAMR-modellen, detta med hjälp av Puenteduras (2006) 
modell men också med hjälp av Steinberg (2013) som har översatt modellen från engelska till 
svenska. Med hjälp av den svenska modellen kommer jag att redogöra för modellens 
applikationssätt.   

Denna normativa modell började utvecklas i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. 
Forskaren Ruben Puenteduras (2006) är grundaren till denna modell, har som uppgift att 
undersöka hur teknologisk användning kan ha inverkan på skolarbetet och undervisningen 
(Steinberg, 2013). Modellen består av fyra olika nivåer som beskriver olika arbetssätt med 
digitala verktyg i undervisningen. Se figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Ruben Puenteduras modell över hur undervisning med digitala verktyg kan ske på olika nivåer. 
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S: Den första nivån är också den lägsta nivån när det gäller teknisk användning. Denna nivå 
kallas för substitution och innebär att de digitala verktygen helt enkelt ersätter de tidigare 
verktygen, utan att ändra undervisningens form. Eleverna skriver alltså samma uppsats som 
tidigare, men i stället för att skriva den på papper skriver de uppsatsen på dator.  

A: Den andra nivån kallas för augmentation och även denna tekniska nivå fungerar som en 
direkt ersättning av det gamla arbetssätter men med några förbättringsområden. Om man tar 
skrivning som ett exempel, innebär det liksom ovan, att eleverna skriver sina arbeten på datorn 
men skillnaden gentemot tidigare är att eleverna nu kan klippa och klistra i texten på ett annat 
sätt än förr. Men annars är arbetssättet detsamma (Puentedura, 2006). Det kan också innebära 
att läraren förstärker funktioner i undervisningen med hjälp av digitala verktyg, det kan till 
exempel handla om att lärarna använder sig av Powerpoint för att förstärka sin genomgång eller 
presentation (Steinberg, 2013).  

M: Den tredje nivån är den första nivån inom ett mer avancerat arbetssätt när det handlar om 
arbetet med digitala verktyg. Det är oftast på denna nivå eleverna för första gången stöter på 
teknologi på ett sätt som de inte gjort tidigare. Detta är en modifierande nivå och kallas för 
modification. Om en lärare arbetar med digitala verktyg utifrån denna nivå kommer eleverna 
ofta i kontakt med verktyg som email, bloggar, sociala medier och de lär sig att 
ordbehandlingsprogram kan användas i grupp i en skrivprocess Eleverna får även möjligheten 
att utveckla sina egna presentationer genom att integrera bilder, ljud och effekter i sina 
presentationer (Steinberg, 2013).  

R: Sista nivån är den som kallas för redefenition eller som vi skulle beskriva det på svenska, 
det omdefinierande lärandet, som innebär att läraren bedriver en undervisning som inte skulle 
vara möjlig utan digitala verktyg (Puenteduras, 2006). Det kan handla om att arbeta med 
dokument  som  nu  blir  så  kallade  ”levande  dokument”,  eleverna  får  på  så  vis  ge uttryck för mer 
än att reproducera och presentera kunskap och fakta på ett intressant sätt, de får i stället använda 
sina kunskaper för att påverka sin omvärld (Steinberg, 2013). Ett exempel är att elever som 
sätter upp en pjäs som de läst, spelar in sitt uppträdande och lägger ut videon på nätet. På så vis 
lyckas eleverna med något som de tidigare inte skulle lyckas med; att spela upp sin pjäs utanför 
sitt närområde. Eleverna får på så vis någon annans perspektiv på pjäsen och kan dessutom få 
direkt feedback på den (Puenteduras, 2006).  

Kritik mot SAMR 
I och med användningen av denna teori är jag också väl medveten om den kritik som riktats 
mot den. När man gör relaterade sökningar i olika databaser ger det ingen sökträff på 
Puenteduras (2006) forskning. Det som sker, är att man hänvisas till en blogg där Puenteduras 
(2006) publicerar sina forskningsantaganden och forskningmodeller. Utifrån detta kan man 
möjligen dra en slutsats om att SAMR, som teoretsikt ramverk inte är forskningsbaserad eller 
vetenskapligt förankrat.  

Annan kritik som kan riktas mot SAMR som teori är att det inte går att finna fakta eller resultat 
angående hur vida denna modell ökar förståelsen för hur lärande och kunskap hänger samman 
med arbetet med digitala verktyg i skolan. Denna modell vittnar inte om elevernas 
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färdighetsutveckling och inte heller om deras kunskapsutveckling. Därför vill jag inte hävda ett 
denna modell är forskningsbaserad, men att den likväl fungerar som ett ramverk för att 
strukturera studiens observationer av pedagogernas användande av digitala verktyg i 
undervisningen (Fleischer, 2013).   

SAMR-modellens olika nivåer är tydliga och beskrivs utifrån praktiska exempel på ett tydligt 
sätt. Modellen är konkret och lätt att tolka, förutom nivån som kallas för modification. Denna 
nivå är inte lika greppbar som de övriga, den är snarare luddig och svårt att omsätta i praktiken. 
Det ges svaga exempel om hur man uppnår denna nivå i praktiken och den flyter gärna ihop 
med ovanstående och understående nivåer (augmentation och redefenition). På grund av 
Puenteduras (2006)  och Steinbergs (2013) otydliga sätt att förklara nivån modification har det 
ibland varit svårt att avgöra om pedagogerna, som jag studerat under mina fältstudier, uppnått 
denna nivå eller inte.  

Motivering till vald teori 
Anledningen till att jag har valt att använda mig av denna teori, trots ovanstående kritik mot 
SAMR som modell, är för att den går att använda under observationer av pedagogens arbete 
med digitala verktyg, detta eftersom den är greppbar och konkret. SAMR som modell och teori 
lämpar sig väl när man som forskare vill undersöka hur pedagogen använder digitala verktyg 
som pedagogiskt hjälpmedel. Detta tack vare Puenteduras (2006) sätt att organisera och dela 
upp användandet av digitala verktyg i olika nivåer.   

Enligt Puenteduras (2006) kan pedagogen använda sig av digitala verktyg på olika sätt och 
deras användning av digitala verktyg delar han upp i fyra olika nivåer. Man bör ha i åtanke att 
olika pedagoger kan använda sig av digitala verktyg på olika sätt men ändå befinna sig inom 
samma nivå.  

Ovan nämnde jag att nivån modification är svår att tillämpa. Anledningen till att jag ändå valt 
att använda mig av SAMR-modellen i sin ursprungliga form, har att göra med att jag under 
mina observationer undervisning inom alla nivåer av SAMR-modellen förekom, inklusive 
nivån modification. Däremot förekom undervisning inom vissa nivåer mer ofta än andra. Ett 
exempel på ett undervisningssätt som uppnår nivån modification nämns nedan, i 
operationaliseringen.  

Operationalisering av SAMR 
I detta avsnitt avser jag att operationalisera min teori, som innebär att jag kommer att ge 
konkreta exempel på hur teorins olika nivåer kan användas i praktiken, detta genom att ange 
praktiska exempel från min egen datainsamling.  

Den första nivån som nämns i SAMR-teorin är substitution, på svenska översatt till ersättning. 
Arbetet med digitala verktyg på denna nivå innebär att man ersätter ett gammalt verktyg med 
ett nytt, vilket innebär att samma undervisning bedrivs men med nya verktyg. Ett exempel på 
detta, från mina observationer, var när en av pedagogerna valde att använda smart-boarden för 
att skriva lektionsanteckningar. Detta är en direkt ersättning av den tidigare whiteboardtavlan 
som inte längre existerar i det aktuella klassrummet.  
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När samma pedagog senare, efter lektionen, väljer att lägga upp lektionsanteckningarna på 
skolans gemensamma plattform, Google drive, uppnår pedagogen nivån som kallas för 
augmentation. I och med att elever som missat lektionen, i efterhand kan ta del av 
lektionsanteckningarna har det gamla sättet att anteckna nått en förbättring. En annan pedagog 
som använder sig av presentationsprogrammet Powerpoint för att presentera fakta om judiska 
högtider förstärker genomgången med hjälp av ljud och rörlig media. Presentationen i sig faller 
in under nivån substitution, eftersom den lika gärna hade kunnat presenteras med hjälp av OH-
blad eller en vanlig whiteboardtavla, men tack vare ljud och rörligt media förstärks 
genomgången och uppnår nivån augmentation.  

För att nå upp till de två nivåerna av det högre slaget måste pedagogen bedriva undervisning 
som inte tidigare var möjlig utan digitala verktyg. En pedagog som uppnår nivån modification 
är den pedagog som låter sina elever arbeta i grupp genom att dela samma textdokument. Alla 
elever ser, med hjälp av sina datorer, grupparbetet och alla elever kan vara delaktiga i 
skrivprocessen genom att alla kan anteckna i samma dokument. Det går att genomföra en 
gruppuppgift med hjälp av penna och papper också, men risken då är att en och samma elev 
skriver genom hela grupparbetet. Tack vare ovanstående användningssätt med datorn som 
pedagogiskt hjälpmedel kan även elever som inte är närvarande i skolan delta i grupparbetet, 
rent tekniskt.  

Den sista nivån, redefenition, innebär ett omdefinierat lärande. Pedagogen måste bedriva 
undervisning som tidigare var helt omöjlig, men med hjälp av digitala verktyg nu är möjlig. En 
pedagog som jag observerat lät sina elever skriva ett recensionsprov. Alla elever satt i 
klassrummet med datorerna uppfällda. De författade sina recensioner via Google drive och via 
den plattformen kunde pedagogen, samtidigt som eleverna arbetade, gå in och korrigera i texten 
eller svara på frågor som eleverna ställde i sina textdokument. Detta arbetssätt skulle vara 
omöjligt att genomföra förr, men med hjälp av digitala verktyg blir det möjligt.  
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Metod  
Nedan presenterar jag hur jag har gått tillväga för att samla in data till denna studie, jag förklarar 
hur jag har gjort mitt urval av informanter och hur jag har analyserat och bearbetat mitt 
insamlade material. Jag beskriver hur jag har förhållit mig till etiska regler och principer under 
mina fältstudier och slutligen redogör jag för varför denna forskningsstudie är trovärdig.  

Metodval 
När syftet med denna studie är att undersöka hur digitala verktyg används i undervisningen och 
undersöka detta med hjälp av olika pedagogers erfarenheter, anser jag att intervjumetod lämpar 
sig väl i denna studie. Jag anser att intervju som metod är bra när man vill att informanterna 
själva ska bidra med egna erfarenheter av sitt praktiska arbete.  

Om man vill att intervjun ska likna ett samtal mer än en utfrågning, är en kvalitativ 
intervjumetod att föredra (Patel & Davidson, 2011). Därför har jag valt att använda mig av en 
kvalitativ intervjumetod med öppna frågor för att söka svar på mina frågeställningar.  

För att skapa mig insikt i pedagogernas arbete med digitala verktyg har jag valt att genomföra 
observationer av en lektion per pedagog. Detta för att undersöka hur pedagogerna arbetar med 
digitala verktyg i praktiken och om deras undervisning återspeglar deras egna berättelser om 
hur de arbetar med digitala verktyg.  

Kvalitativ intervju 
En kvalitativ intervju kan innebära båda låg och hög grad av strukturering, men det viktiga är 
att frågorna som ställs ger utrymme för informanten att svara med egna ord. Det man vill 
upptäcka med denna intervjumetodik är egenskaper hos något. T ex informantens uppfattning 
om ett visst fenomen. Denna form av intervjumetod innebär således att intervjun mer liknar ett 
samtal, både den som intervjuar och den som intervjuas är medskapare till detta samtal (Patel 
& Davidson, 2011). Tanken med en mindre styrd intervju, som mer liknar ett samtal är att 
informanten på ett fritt och öppet sätt ska kunna koppla sina svar till egna erfarenheter, tankar 
och upplevelser  

I denna studie är strukturen av intervjun ganska låg, jag har valt att följa en intervjuguide (se 
bilaga 1) och anledningen till att intervjun kan klassas som kvalitativ är att frågorna är öppna 
och ger den intervjuade möjligheten att svara öppet och utifrån egna erfarenheter (Dimenäs, 
2007). 

Jag öppnade samtalet med att ställa allmänna frågor om pedagogens tjänst; hur länge pedagogen 
varit verksam inom läraryrket, vilka ämnen pedagogen undervisar i och om pedagogen fått 
någon vidareutbildning inom IT och lärande. Efter det ställde jag frågor som rörde pedagogens 
arbete med digitala verktyg rent generellt, för att sedan övergå till att prata om lektionen som 
nyss observerats. Vidare pratade vi om förändringar i yrkesrollen sedan digitala verktyg blivit 
en naturlig del av undervisningen. Slutligen pratade vi om vilka effekter pedagogen anser att 
de digitala verktygen har bidragit med, både positiva- och negativa effekter.  

Beroende på hur samtalet utvecklades ställdes olika typer av följdfrågor och även ordningen i 
intervjuguiden kom att ändras.  
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Observation 
När man vill skaffa sig kunskap om sin omvärld är observation som metod att föredra. 
Observationer används vetenskapligt och av många forskare som vill samla information om 
beteenden och skeenden i naturliga situationer.  Observationer används för att erhålla kunskap, 
att undersöka ett nytt forskningsområde eller att komplettera information som man sedan 
tidigare har tillämpad genom andra studietekniker. En stor fördel med att genomföra 
observationer i en undersökande process är att man som undersökare inte är beroende av att 
andra ska vara villiga att delge en information. På så vis ger observationer i de flesta fall en 
sann bild av undersökningsområdet (Patel & Davidson, 2011).   

Att genomföra en strukturerad observation innebär att man redan i förväg vet som ska 
undersökas. Eftersom man vet vad som ska observeras kan man som undersökare ställa upp ett 
antal kategorier och på så vis skapa ett observationsschema (se bilaga 2). Dessa scheman kan 
däremot se olika ut. Vissa är till hög grad strukturerade och går ut på att markera med ett kryss 
när något som observeras inträffar. Andra är i lägre grad strukturerade och ger utrymme för 
egna anteckningar och reflektioner (Dimenäs, 2007).  

Under mina observationer valde jag att följa ett observationsschema som var strukturerad men 
av den lägre graden. Under observationerna valde jag att fokusera på tre områden; vilka verktyg 
som pedagogen använde, hur de använde de digitala verktygen och vilka arbetsformer som 
förekom. När jag studerade arbetsformerna valde jag att markera i mitt protokoll varje gång en 
arbetsform förekom. På så vis kunde jag i efterhand se vilken/vilka av arbetsformerna som var 
vanligast förekommande. Under de två övriga observationsområdena valde jag att anteckna fritt 
utifrån vad som uppstod under lektionen.  

Urval 
I enlighet med studiens syfte har jag valt att intervjua och observera fyra stycken pedagoger 
som är verksamma i grundskolans senare år och genom dessa tekniker undersöka hur de arbetar 
med digitala verktyg i undervisningen.  

Pedagogerna i denna undersökning är verksamma på samma skola där tillgången av digitala 
verktyg är god. Pedagogerna arbetar i olika arbetslag, de undervisar i olika ämnen och jag har 
inte tagit hänsyn till pedagogernas kön eftersom jag inte har en genusrelaterad bakgrund i mitt 
arbete. Därför kommer jag inte att ange hur många män respektive kvinnor som har deltagit i 
studien. Däremot har jag tagit hänsyn till pedagogernas erfarenhet av läraryrket då jag har gjort 
mitt urval. Eftersom ena frågeställningen handlar om hur pedagogerna anser att digitala verktyg 
har förändrat den egna undervisningen, har det varit viktigt för mig att de kan jämföra sitt arbete 
med- och utan digitala verktyg och hur det har kommit att förändra deras yrkesroll i praktiken.  

När jag valde skola och pedagoger kontaktade jag en skola som jag var bekant med sedan 
tidigare. Detta kallas för bekvämlighetsurval enligt Trost (2010) som menar att detta sätt att 
göra urval kan ses som omedvetet. Risken finns också att man väljer en skola och dess 
pedagoger utan att reflektera över urvalet. Jag anser ändå att mitt sätt att göra urval har gynnat 
denna studie, eftersom jag fick kontakt med pedagogerna fort och kunde sätta i gång med 
fältstudierna.  
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Datainsamling  
Som jag nämnde ovan har jag valt att använda mig av både intervjuer och observationer för att 
inhämta data till denna studies resultatdel. Jag började med att välja ut en skola som jag ansåg 
skulle vara lämplig för min studie. Den första kontakten tog jag genom att skicka ett mejl till 
skolans rektor, som i sin tur vidarebefordrade mitt informationsbrev (se bilaga 3) till sina 
pedagoger. Pedagogerna som ville ställa upp i min studie valde att svara via e-post och vi 
bokade tillsammans in ett tillfälle för mig att komma och observera en lektion och ha en 
uppföljande intervju.  

Anledningen till varför jag valde att observera pedagogens lektion först och genomföra 
intervjun efteråt, har att göra med fördelen av att kunna samtala om undervisningen jag just 
observerat. På så vis kunde jag koppla mina iakttagelser till mina frågor.  

Efter att pedagogen hört av sig och välkomnat mig på ett besök, bokade vi en dag och ett datum 
som passade för observationen och intervjun. Jag nämnde att jag helst genomförde 
observationen och intervjun vid samma tillfälle, men att om det var en omöjlighet hade jag 
möjlighet att dela upp tillfällena. De flesta pedagogerna var positiva till att genomföra både 
intervjun och observationen vid ett tillfälle. Medan andra ansåg sig ha för tätt schema för det, 
när så var fallet delade vi upp observationen och intervjun på två olika tillfällen.  

Dagen jag skulle besöka pedagogen träffades vi en stund innan lektionen och jag förklarade 
syftet med varför jag ville observera en lektion samt riggade pedagogen med minimygga och 
diktafon. Detta för att i efterhand kunna lyssna på lektionen.  

Under lektionen höll jag mig i bakgrunden, observerade och antecknade med hjälp av mitt 
observationsschema (se bilaga 2). I min observation la jag fokus på att studera lärarens 
undervisning och lärarens sätt att använda sig av digitala verktyg. Dels tittade jag på vilka olika 
digitala verktyg som användes, men framförallt hur de användes, vilken funktion de utgjorde 
under lektionen.  

När lektionen var slut hittade jag och läraren en lämplig plats där jag kunde genomföra min 
intervju. Innan jag påbörjade min intervju förklarade jag att om följdfrågor skulle uppstå eller 
om jag skulle be pedagogen att  ”förklara  mer  utförligt”  eller  ”förtydliga  ditt  resonemang”,  avsåg  
jag inte att kritisera pedagogen, utan om sådana frågor ställdes var det endast på grund av 
oförståelse från min sida. Jag förklarade att jag ville vara säker på att jag förstod hur pedagogen 
resonerade.  

När vi hittat en lämplig plats på skolan, ett grupprum, konferensrum eller personalrum kunde 
jag påbörja min intervju. Samtalet spelades in med hjälp av diktafon och samtalen varade 
mellan 30 och 40 minuter.  

Analysmetod 
Efter att alla intervjuer och observationer var genomförda bearbetade jag mitt insamlade 
material genom att transkribera intervjuerna som sedan kodades. Observationerna analyserades 
med hjälp av SAMR-modellen som avser att undersöka hur pedagogerna arbetar med digitala 
verktyg.  
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Analys av observationerna 
I arbetet med att analysera observationerna har jag som sagt använt mig av SAMR-modellen 
som analysverktyg. Tack vare att jag har operationaliserat SAMR-modellen (se s14) kunde jag 
utifrån mina observationsanteckningar avgöra inom vilken av modellens olika nivåer 
pedagogens undervisningssätt med digitala verktyg befann sig, enligt mig. När en pedagog 
valde att använda sig av en Power Point under lektionen analyserade jag hur det digitala 
verktyget användes utifrån SAMR-modellens olika nivåer.  

Analys av intervjuerna 
Att analysera det insamlade datamaterialet från intervjuerna innebär att strukturera och förenkla 
data (Patel & Davidson, 2011). För att analysera de transkriberade intervjuerna i denna studie 
har Miles och Hubermans (1984) modell; Qualitative Data Anlaysis, använts. Modellen består 
av tre led i analysprocessen; kodning, tematisering och summering (Hjerm & Lindgren, 2010). 
Nedan följer en redogörelse för hur jag gick tillväga i analysprocessen av de transkriberade 
intervjuerna.  

Kodning 
Den första reduktionen som sker är att de transkriberade intervjuerna kodas. Det innebär att 
forskaren försöker hitta gemensamma teman i intervjuerna (Hjerm & Lindgren, 2010). I 
enlighet med studiens frågeställningar upptäckte jag att pedagogerna ofta pratade om olika 
förändringar som digitala verktyg har inneburit för undervisningen. Allt som vittnade om olika 
slags förändringar i både pedagogens egen undervisning och elevernas skolarbete kodades med 
färgen grön eller röd beroende på om förändringen var av det positiva slaget eller om 
förändringen var av negativ karaktär. Ett exempel på en positiv förändring var att pedagogerna 
upplevde att det var lättare för både elever och pedagoger att strukturera sitt arbete med hjälp 
av datorn. Ett exempel på en negativ förändring var att eleverna tenderade att bli distraherade 
av datorn.  

Tematisering 
När kodningen är gjord är det dags att hitta kopplingar och mönster mellan olika koder (Hjerm 
& Lindgren, 2010). Ovan nämnde jag hur olika upptäcka förändringar kodades som antingen 
positiva eller negativa. Därefter kategoriserade jag dem utifrån om förändringarna påverkade 
pedagogerna, eleverna eller om det var förändringar som påverkade skolverksamheten i 
allmänhet. På så vis frambringades fyra teman; Positiva förändringar, negativa förändringar, 
förändringar i elevernas skolarbete och förändringar i pedagogens undervisning. För att 
exemplifiera detta kan ovanstående exempel användas; var av ett exempel(att pedagogerna 
upplevde att det var lättare för både elever och pedagoger att strukturera sitt arbete med hjälp 
av datorn) är en positiv förändring för både elever och pedagogers arbete. Det andra exemplet 
(att eleverna tenderade att bli distraherade av datorn) är en negativ förändring i elevernas 
skolarbete.  

Summering 
När kodningen och tematiseringen är gjord kan man dra slutsatser. Då kan man göra en 
sammanhållen beskrivning av studieobjektet (Hjerm & Lindgren, 2010). I det här fallet en 
sammanhållen beskrivning av förändringar som pedagogerna anser att digitala verktyg har 
inneburit för undervisningen.  
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Efter att ha summerat analysen av observationerna gjordes en sammanställning av de vanligaste 
undervisningssätten med hjälp av digitala verktyg. De tre vanligast förekommande arbetssätten 
var; presentationer med hjälp av Power Point, att datorn används som sökverktyg och att Google 
drive används som kommunikationsverktyg, lagring- och delningsprogram.   

Forskningsetik 
Denna studie utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Vetenskapsrådet 
presenterar fyra huvudkrav som har som syfte att ange normer för vad som ska gälla mellan 
forskare och undersökningsgrupp. Detta för de eller de som undersöks ska känna sig skyddade 
av individskyddskraven. De fyra huvudkrav som denna studie stödjer sig på är följande. 

Informationskravet: innebär att den som avser att undersöka något ska i förhand meddela detta, 
eftersom den person som eventuellet ska undersökas ska ha rätt att ta del av studiens syfte. 
Dealtagarna ska informeras om att de deltar frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002). Studiens syfte 
presenterades i ett informationsbrev. Informationen angående studien återgavs även innan 
observationen och intervjun ägde rum. Detta för att åter igen tydliggöra syftet med studien, men 
också för pedagogen skulle ha chans att ställa frågor eller yttra funderingar kring 
undersökningen.  

Samtyckeskravet: innebär att den eller de som undersöks har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan i undersökningen. De har även rätt att avbryta sin delaktighet i undersökningen när 
som helst under studiens gång (Vetenskapsrådet, 2002). Samtycket till att delta i min studie 
skedde i det tidiga stadiet via e-post, där pedagogen godkände mitt besök och sin medverkan.  

Konfidentialitetskravet: innebär det vi brukar kalla för sekretess. Detta krav innebär att 
uppgifter om informanterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 
(Vetenskapsrådet, 2002). Jag förklarade för mina informanter att alla uppgifter jag tar med mig 
kommer att anonymiseras i arbetet. Likväl som ljudinspelningar och transkriberingar av 
intervjun. Inga uppgifter om vare sig skolan, pedagogerna eller eleverna kommer att 
framkomma i min undersökning.  

Nyttjandekravet: går ihop med konfidentialitetskravet och innebär att uppgifter om deltagarna 
i studien endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Mina 
informanter informerades om detta i informationsbrevet.  

Verifiering 
I detta avsnitt kommer jag att beskriva varför denna studie ska ses som trovärdig och tillförlitlig. 
Detta kommer jag att göra genom att utgå från Patel & Davidsson (2003).  

När forskningsstudier genomförs finns det två begrepp att ta hänsyn till; validitet och 
reliabilitet, dessa begrepp redogör för hur trovärdig och tillförlitlig forskningen är. Undantaget 
sker i kvalitativa studier, då man vanligtvis endast fokuserar på begreppet validitet, som även 
ibland kallas för förståelse eller autencitet.  Begreppet validitet i en kvalitativ forskningsstudie 
avser att undersöka hela forskningsprocessen.  
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Varje kvalitativ studie är unik och därför är det viktigt att forskaren beskriver hela 
forskningsprocessen så noga som möjligt. Detta för att ge läsaren en chans att bilda en egen 
uppfattning om de val som forskaren har gjort och de metoder forskaren valt att använda sig av. 
Om forskningsprocessen beskrivs noggrant stärks validiteten i studien.  

Därför anser jag att denna studie är trovärdig och tillförlitlig. Detta trots att jag inte följt alla 
Patel & Davidssons (2003) exempel på hur en kvalitativ studies validitet stärks. Bland annat 
har jag valt att inte låta informanterna ta del av studien för att återkoppla sin uppfattning av den 
till mig. Ändå anser jag att studien är trovärdig och tillförlitlig, detta eftersom att det genom 
hela arbetet går det att läsa sig till hur- och varför jag har valt att göra de val jag har gjort. Jag 
har kritiserat mina val och teorier och är medveten om att resultatet kunnat se annorlunda ut om 
andra val gjorts.  

Metoddiskussion 
I början av mitt arbete hade jag en förhoppning om att undersöka fler informanter än fyra 
stycken. Om antalet hade varit fler hade kanske resultatet sett annorlunda ut. Å andra sidan har 
studiens syfte aldrig varit att göra en generell undersökning där jag varit ute efter att 
generalisera lärares användande av digitala verktyg, utan studiens syfte är att undersöka hur 
lärarna arbetar med digitala verktyg i undervisningen och därför anser jag att de fyra 
informanter jag har observerat och intervjuat har införlivat ett djup i studien.  

I och med att jag har valt att använda mig av två olika metoder för att samla in data blev 
datainsamlingen lagom omfattande för denna studies syfte. Med två metoder fick pedagogerna 
möjlighet att ge sin egen syn på sin undervisning och jag fick med egna ögon bevittna deras 
lektioner.  

För att kunna analysera intervjuerna valde jag att transkribera dem, detta eftersom en 
transkribering översätter det talade språket till skrift och gör det på så vis lättare att urskilja vad 
som sägs i en intervju. Detta minskar också risken för att svar misstolkas. Jag valde att inte 
transkribera intervjuerna ordagrant. Det innebär att jag uteslöt upprepningar, hummanden och 
liknande. Detta för att jag var intresserad av att klaragöra vad den intervjuade pedagogen 
berättade i största allmänhet.  

Förutom intervjuer har jag också valt att observera pedagogerna. Fördelen med undersökande 
observationer är att en observation kan spegla verkligheten på ett mer korrekt sätt än vad andra 
undersökningar gör (Patel & Davidson, 2011). Nackdelen är att man under en observation inte 
vet hur eller vad informanten tänker. Därför ansåg jag att det var klokt att kombinera dessa två 
metoder för att få svar på mina frågeställningar. Jag valde att genomföra observationen först 
för en uppföljande intervju. Detta eftersom jag ville att intervjun skulle likna ett samtal där vi 
samtalade om lektionen jag nyss observerat. På så vis kunde jag ställa frågor om varför 
pedagogen valde att göra på vissa sätt eller varför pedagogen valde att använda sig av vissa 
digitala verktyg under lektionen.  

Under observationen bar pedagogerna (de som ville) en minimikrofon vid halsen. Den tog upp 
allt vad de sa till eleverna under genomgångar och individuell hjälp under lektionen. Det 
insamlade ljudmaterialet från lektionerna har jag inte transkriberat. Dessa ljudfiler har jag 
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endast använt som stöd när jag analyserat mina observationer, de har varit till hjälp när jag velat 
återuppleva vad pedagogen sa under observationstillfället.  

En komplikation som jag stötte på under mina fältstudier var att jag blev tvungen att dela upp 
observationstillfället och intervjun i vissa av fallen. Detta med anledning av en lovvecka som 
kom emellan. Under två veckor genomförde jag mina fältstudier, varav jag prioriterade 
observationerna under den första veckan (eftersom det bedrevs lektioner då) för att sedan 
prioritera intervjuerna veckan efteråt (när bara pedagogerna var på skolan). Anledningen till att 
två av tillfällena blev uppdelade har att göra med den tidskrävande aspekten. Vissa av 
pedagogerna ansåg sig inte ha tid att delta i studier av detta slag, vilket gjorde att vissa avböjde 
helt att delta, medan andra pedagoger hade svårt att hitta ett tillfälle där tid fanns för både 
observation och intervju i följd av varandra. Då löste vi detta genom att dela upp intervjun och 
observationen på två tillfällen. Däremot är jag väl medveten om att detta kan ha kommit att 
påverka resultatet eftersom minnet är en färskvara. Det visade sig vara svårare att samtala om 
en lektion som genomfördes för några dagar sedan, än vad det var att samtala om en lektion 
som genomfördes för några minuter sedan.  

Kvalitativa intervjuer ger en förståelse för pedagogens tankegångar och resonemang, vilket har 
bidragit till mycket data i denna studie. Nackdelen med intervjuer av detta slag, som har en 
öppen struktur, är att man kan frångå ämnet i sitt samtal. Jag kan tänka mig att en intervjumetod 
med mer styrd kurs gör att man som intervjuare kan leda den man intervjuar mot de områden 
man vill studera.  

I och med att jag bara besökte varje pedagog en gång har jag endast fyra lektioner att utgå från 
i min analys. Jag hade tur som fick observera fyra helt olika lektioner men risken finns, med en 
sådan här liten undersökning, att alla fyra lektionerna uppvisar ett likartat mönster.  
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Resultat  
I detta avsnitt kommer jag att redovisa resultatet av denna studie. Resultatet baseras på de 
intervjuer och observationer jag har genomfört. Efter att jag analyserat mina intervjuer och 
observationer kom jag fram till att det tydligaste sättet att skapa rubriker i resultatdelen var att 
använda mig av de rubriker som framkom genom min analys; positiva förändringar, negativa 
förändringar, förändringar i elevernas skolarbete och förändringar i lärarens undervisning. 
De två sistnämnda rubrikerna har jag valt att skriva ihop eftersom många av förändringarna 
som rör pedagogens undervisning också bidrar till förändringar i elevernas skolarbete. Med 
hjälp av dessa rubriker kommer jag nedan att redogöra för mitt resultat, besvara mina 
frågeställningar och i diskussionen kommer jag att koppla dem till SAMR-modellen.  

Den fjärde frågeställningen i denna studie, som avser att undersöka hur väl pedagogernas 
egen bild stämmer av sin egen undervisning med vad som sker i klassrummet, har jag valt att 
besvara sist i resultatet. Där redogör jag för vad som har observerats och kopplar sedan 
framtagna data till SAMR-modellen i samma avsnitt.  

I studiens resultat har jag valt att citera pedagogerna, då har jag valt att kalla dem för Anna, 
Berit, Clara och Disa.  Intervjufrågorna som användes under intervjuerna finns att läsa i bilaga 
1.  

Positiva förändringar  
De digitala verktygens införande i undervisningen har förändrat pedagogernas sätt att undervisa 
och på så sätt undervisningens form och ibland innehåll (mer om detta nedan). De största 
fördelarna som pedagogerna ser med att skolan har blivit mer datoriserad och att alla pedagoger 
och elever har tillgång till var sin dator, är att man slipper en stor del av alla papper som tidigare 
delades ut. Nu har eleverna och pedagogerna alla dokument samlade på datorn och på 
Googledrive1. Om en elev skulle tappa bort ett papper löser pedagogen detta genom att hänvisa 
till driven. Detta är både underlättande för pedagogen, som slipper ägna tid till att kopiera 
papper och underlättande för eleven, som kan hålla ordning på sina studier och skoluppgifter. 
Idag har stressen som fanns tidigare, när det gällde utskrifter och tillförliten åt 
kopieringsmaskinen, minskat. Pedagogerna känner sig inte lika beroende av utskrifter idag när 
allt material finns samlat på en plats, som alla kan komma åt 

Berit berättar att hon tycker att det är lättare att bedriva spontana inslag i lektionerna. Under 
mina observationer bevittnade jag ett exempel på spontanitet, det var när pedagogen pratade 
med sina elever om judiska högtider. En elev räckte upp handen och frågade hur det går till när 
judarna firar sin Bar Mitzva, om det är som när vi konfirmeras ungefär. Då använde sig 
pedagogen av den nätbaserade videokanalen Youtube och tillsammans med resten av klassen 
tittade vi på ett ca tre minuter långt filmklipp om hur en Bar Mitzva går till.  

                                                           
1 Google drive är en molntjänst där flera deltagare kan dela dokument och filer med varandra. Google drive är 
webbaserad och kollaborativ, vilket innebär att alla deltagare som delar samma dokument kan redigera 
dokumentet. Google drive fungerar också som ett lagringsutrymme där man kan lagra egna filer utan att dela 
med sig av dem. 
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Även möjligheten att söka svar på en fråga som pedagogen inte kan besvara har blivit möjlig 
tack vare datorn och internet. Detta gör att eleverna inte lämnas med en obesvarad fråga utan 
får svar under tiden som lektionen pågår.  

Andra positiva förändringar som skett inom underviningen är mest praktiska förändringar. Idag 
kan pedagogerna spara sina genomgångar tack vare smart boarden, vilket medför att pedagogen 
kan använda samma genomgång med flera olika klasser. Dessutom kan pedagogen dela med 
sig av genomgången med eleverna.  

…  detta  är  jättebra!  Speciellt  om  någon  varit  sjuk  och  missat genomgångar (Disa).  

Anna nämner att den stora skillnaden nu gentemot förr var att hon alltid ar tvungen att pausa i 
sina genomgångar för att eleverna skulle hinna anteckna, vilket inte är ett problem nu. Det gör 
att genomgången blir mer flytande, går fortare och att tiden på så vis utnyttjas bättre.   

Pedagogerna upplever det även positivt att det, med hjälp av datorn som digitalt verktyg, har 
tillkommit en rad olika förändrade arbetssätt och redovisningsformer (mer om detta nedan) som 
underlättar och inspirerar eleverna i deras studier.  

Sammanfattning av positiva förändringar  
Ovan har jag beskrivit vilka positiva förändringar som pedagogerna upplever i arbetet med 
digitala verktyg. Dessa positiva förändringar handlar mestadels om praktiska förändringar, så 
som att det är underlättande för elever och pedagoger att ha allt material samlat på datorn, att 
färre papperskopior behövs skrivas ut, att man kan spara och dela genomgångar. Dessutom 
nämner pedagogerna fördelar som spontanitet under lektionstid och att det går snabbare för 
eleverna att anteckna med hjälp av datorn.  

Negativa förändringar  

Det är inte bara positiva utsagor som rör digitaliseringen av undervinsingen, bland annat har 
det medfört att lärartjänsten i allmänhet har blivit mer administrativ. Eftersom det idag är lätt 
att rapportera olika händelser som rör varje enskild elev, bland annat elevens frånvaro, har 
kravet på pedagogerna om snabb rapportering och uppdatering ökat. Detta medför att vissa av 
pedagogerna upplever att de inte hinner planera ny och intresseväckande undervisning 
eftersom den administrativa delen av tjänsten utgör så pass stor del av arbetssysslorna.  

Andra nackdelar som nämns med datorernas införande är det strul och den stress som kan 
uppstå när datorerna, eller nätet av någon anledning inte fungerar. Om internetåtkomst saknas 
blir arbetet idag näst intill en omöjlighet menar en lärare.  

som det ser ut nu så har vi allt jobb på datorn, eleverna har allt jobb på sina datorer om då nätet 
ligger nere kommer vi inte åt våra arbetsuppgifter och arbeten (Disa).  

Disa upplever att den egna undervisningen har försvårats till viss del pga. digitala verktyg. Hon 
menar att eleverna idag värjer sig för att läsa vanliga böcker eftersom det är lättare att hitta 
informationen på internet. Hon menar att eftersom många av eleverna i högstadiet inte har 
utvecklat sin källkritik tillräckligt kan den negativa attityden till böcker som läromedel 
missgynna eleverna i längden.  
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Det är även väldigt lätt hänt att eleverna använder datorn på ett icke pedagogiskt arbetssätt. 
Berit nämner det att det idag är en utmaning att få eleverna att inse vikten av det egna ansvaret 
för skolarbetet. Elevernas bristande kunskap angående källkritik tas upp som ett område som 
måste utvecklas och att det i och med datorerna är ännu viktigare att eleverna får kunskap om 
källkritik och vad det innebär.  

idag jobbar vi ännu mer med att lära eleverna att förstå sitt eget ansvar över sin egen 
undervisning, det tillhör vårt uppdrag som lärare att göra det (Berit). 

En annan nackdel som nämns att det tar lång tid att starta upp lektionen eftersom alla elever 
först och främst ska ha med sig sina datorer, när alla är på plats med var sin dator ska alla datorer 
starta och alla ska komma igång med det program som används för aktuell lektion. Denna 
process tar mycket av lektionstiden, vilket är stressande för pedagogerna.  

…  detta  är  så  frustrerande!  Vi  har  inte  så  långa  lektioner  alltid  och  att  gå  igenom  denna  process  
varje lektion slukar tid och ork (Disa)  

Sammanfattning av negativa förändringar och koppling till SAMR 
Ovan har jag beskrivit vilka negativa förändringar som uppstått i och med de digitala verktygens 
införande i undervisningen. Pedagogerna nämner stress när tekniken strular, att det ses som 
negativt att lärartjänsten har blivit mer administrativ, att datorn ibland fungerar som distraktion 
för eleverna, att eleverna har bristande kunskap i källkritik, att de inte längre väljer böcker i 
första hand när de ska söka information och att det ibland tar lång tid att starta upp lektionen.  

Förändringar i elevernas och pedagogernas arbete 
Digitala verktyg har förändrad både pedagogerna och elevernas arbete. Under denna rubrik 
kommer jag att redogöra för hur pedagogerna i denna undersökning anser att deras eget och 
elevernas arbete har påverkats av de digitala verktygens införande i undervisningen.  

De digitala verktygen underlättar för både pedagogernas och elevernas arbete på olika sätt. För 
elevernas del menar pedagogerna att det idag är lättare för eleverna att strukturera sitt skolarbete 
tack vare att de har det mesta av skolmaterialet samlat i sin personliga laptop. Många av 
pedagogerna väljer att definiera datorn som det digitala verktyget som används flitigast i skolan. 
I och med datorns införande som pedagogiskt hjälpmedel menar många av dem att den gynnar 
de flesta elever. Både de som inhämtar kunskaper på ett praktiskt sätt, men även de som lär sig 
mer teoretiskt gynnas av datorn som hjälpmedel.  

En speciell grupp elever som gynnas extra av att alltid ha tillgång till datorn, är eleverna i behov 
av särskilt stöd. Datorn ger alla elever möjlighet till likvärdigt lärande. Anna berättar om ett 
stort utbud av e-böcker som finns tillgänglig idag jämfört med förr och oftast väljer denna lärare 
lärobok till resten av klassen beroende på hur bra den motsvarande e-boken är. Hon menar att 
bra kvalitet på e-böcker är viktigt eftersom det är en förutsättning för att eleven i behov av 
särskilt stöd ska få samma möjlighet till att inhämta samma kunskap som den övriga klassen.  

Den här biologiboken vi arbetar med nu har jag valt för att e-boken är så bra (Anna). 

Digitala presentationer av olika slag är den arbetsform som är vanligast förekommande under 
mina observationer. Samtliga pedagoger som jag har observerat och intervjuat väljer att 
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använda sig av det digitala verktyget Powerpoint i sina presentationer och genomgångar. Det 
är väldigt vanligt att presentationerna innehåller mycket bilder och rörligt media, men vissa 
pedagoger väljer att visa presentationer med mer text. De menar att det idag, faller sig naturligt 
att använda sig av Powerpoint som presentationshjälpmedel, eftersom de tidigare skrivtavlorna 
har ersatts med interaktiva skrivtavlor och smartboards. Samtliga pedagoger använder även 
smartboarden när de ska anteckna, skillnaden idag gentemot tidigare är att läraren kan spara 
anteckningarna och lägga ut dem på skolans gemensamma plattform Googledrive.  

…  jag  sparar  ner  alla  mina  anteckningar  och  så  lägger  jag  ut  de  anteckningarna på Googledrive 
så att eleverna har tillgång till dem i efterhand också (Anna). 

Det är inte bara pedagogernas sätt att undervisa som har förändrats i och med de digitala 
verktygens intåg i skolan, även deras roll som pedagog har förändrats. Anna menar att det inte 
längre är pedagogerna som sitter inne med information och kunskap. Tack vare datorn är 
eleverna idag, duktigare på att leta fakta och kan till viss del tillskriva sig kunskap på egen hand. 
När eleverna själva kan leta rätt på kunskap utan pedagogens hjälp, handlar det idag om att lära 
eleverna hur de ska använda sig av kunskapen.  

vi blir mer likvärdiga det är helt okej, samtidigt som eleverna är födda in i den digitala 
generationen  som  jag  inte  är  så  har  de  inte  den  här  sökerförmågan  (…) så när det kommer till 
den här källkritiken och metoder i deras faktasökande bland de digitala medierna så ligger jag 
med erfarenheten fortfarande över dem (Anna). 

Kommunikation med hjälp av digitala verktyg är ett annat gemensamt arbetssätt för många 
lärare. De kommunicerar med eleverna genom Google drive och detta sker på olika sätt. Dels 
lämnar eleverna in sina arbeten via driven och pedagogen kan då snabbt kommentera arbetet. 
På så sätt kan eleven se kommentaren på sitt arbete även om eleven och läraren inte träffas 
under dagen. Clara tar detta med kommunikation med hjälp av digitala verktyg till en annan 
nivå. När jag observerar Clara genomför hon något som kallas för ett recensionsprov. Eleverna 
sitter i klassrummet med sina datorer uppfällda och ska under lektionstid recensera en bok de 
läst. Samtidigt sitter Clara med sin dator uppfälld och via Googledrive kan hon se alla elevers 
Worddokument sida vid sida. Under recensionsprovet kan eleverna ställa frågor i sin text, detta 
ser Clara och besvarar dem direkt genom att gå in i deras dokument och besvara frågan. På 
samma sätt kan Clara korrigera något som ser konstigt ut eller skriver en uppmaning om att 
delar saknas i recensionen för att eleven ska uppnå godkänt betyg.  

…  i  och  med  att  jag  kan  gå  in  och korrigera och påpeka svagheter i texten undviker vi slarvfel 
då är det inte säkert att eleverna blir underkända på grund av små slarvfel (Clara). 

Även arbeten i grupp har utvecklats i och med datorns kommunikativa hjälpmedel och 
pedagogerna anser att utvecklingen är positiv. Disa berättar att när hennes elever arbetar i grupp 
skapar de en gruppuppgift som de delar med varandra via Googledrive. Alla sitter med sina 
datorer uppfällda och tittar på samma dokument. Sedan turas de om att skriva i dokumentet och 
varje elev i gruppen använder var sin textfärg. På så vis blir alla lika delaktiga och alla bidrar i 
grupparbetet. Detta till skillnad från tidigare, då läraren upplevde att det oftast föll sig så att en 
elev i varje grupp var den som antecknade medan resten inte bidrog i samma utsträckning.  
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Vissa pedagoger berättar att de önskar att arbeta mer utmanande med digitala verktyg än vad 
de gör idag, speciellt när det handlar om kommunikativa verktyg. Anna nämner ett önskemål 
om att arbeta i direkt kontakt med en känd forskare som över nätet som kan svara på elevernas 
frågor och funderingar. Berit berättar om hur hon skulle vilja publicera sin klass filmer på nätet, 
men att om inte alla elever går med på detta kan det vara besvärligt. Dessutom behöver man 
elevernas vårdnadshavares tillstånd för att genomföra en sådan publicering. 

Sammanfattning av förändringar i pedagogers- och elevers arbete  
Ovan har jag beskrivit hur pedagogerna anser att deras eget- och elevernas arbete har förändrats 
i och med digitala verktygs intåg i undervisningen. Pedagogerna berättar om hur arbetssätten 
har förändrats, att eleverna idag arbetar med informationssökningar med hjälp av datorn i första 
hand. De berättar att kommunikationen mellan elever och pedagoger ser annorlunda ut idag 
jämfört med förut. Kommunikationen ser också annorlunda ut mellan elev och elev i samband 
med undervisningen. Pedagogerna använder sig vanligtvis av presentationer i form av 
Powerpointpresentationer och låter även eleverna göra egna Powerpoints för att presentera sina 
forskningsprojekt och arbetsområden.  

Hur väl stämmer pedagogernas egen bild av sin egen undervisning med vad 
som sker i klassrummet? 
I följande avsnitt kommer jag att redogöra för insamlat data från både intervjuerna och 
observationerna. Dessa data kommer jag sedan att koppla till SAMR-modellen.  

Powerpoint 
Powerpoint var en av de digitala mjukvarorna som jag stötte på under mina observationer. 
Programmet användes för att presentera lektionsinnehållet eller som hjälpmedel under en 
genomgång. Ibland innehöll presentationen mycket text, ibland mycket bilder och ibland bestod 
stora delar av presentationen av rörligt media.  

Pedagogerna berättar att Powerpointpresentationer automatiskt har fått ta en större plats i 
undervisningen i och med att skolan har blivit mer datoriserad. Oftast används verktyget 
Powerpoint för att presentera ett nytt ämnesområde eller för att gå igenom något tillsammans 
med eleverna. Powerpoint som redskap upplevs, av pedagogerna, som positivt eftersom det går 
att spara genomgången och återanvända den på nästa klass som arbetar med samma ämne.  

Verktyget Powerpoint används även av eleverna och enligt pedagogerna inspireras eleverna av 
att göra egna presentationer med hjälp av Powerpoint. Detta eftersom de kan använda sig av 
bilder och video för att presentera sitt arbetsområde.  

Koppling till SAMR 
Även om Powerpoint som verktyg är inspirerande, lätt att använda och underlättande för 
pedagogernas genomgångar och lektionspresentationer, uppnår användningssättet inte någon 
hög nivå i undervisningssammanhang utifrån SAMR-modellen. Sättet pedagogerna väljer att 
använda Powerpoint, är ett sätt som lika gärna hade kunnat utföras med hjälp av OH-blad förr. 
Powerpoint är ett presentationsverktyg som har ersatt andra sätt att presentera information. 
Därmed skulle jag säga att Powerpointpresentationer i undervisningen infaller under nivån 
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substitution som innebär att undervisningsformen är en direkt ersättning av ett gammalt sätt att 
undervisa.  

Om man väljer att visa film i sin Powerpoint genom en länk till internet, når undervisningen 
med Powerpoint möjligtvis upp till nivån augumention, eftersom arbetssättet är en direkt 
ersättning av ett gammalt men det finns vissa förbättringsområden.   

Smartboard 
Den interaktiva skrivtavlan, som i detta fall är en SMART-board används aktivt i 
undervisningen. Ibland används den som projektorduk, dvs. att läraren visar film och 
presentationer via tavlan med hjälp av datorn. Ibland kopplas Notepaden upp på smartboarden, 
då förvandlas smartboarden till en skrivtavla och läraren kan anteckna på tavlan med tillhörande 
pennor.  

Pedagogerna beskriver smartboarden som viktig för undervisingen. Alla undervisning sker via 
den oberoende av om det är presentationer eller om läraren antecknar på smartboarden. Det som 
förefaller extra positivt med smartboarden som digitalt verktyg är att alla anteckningar kan 
sparas och återanvändas. Även rullgardinsfunktionen nämns som positiv.  

Koppling till SAMR 
Att använda smartboarden som en whiteboardtavla är att ersätta den gamla tavlan med en ny. 
Men att kunna spara och dela med sig av anteckningarna som görs på tavlan är nytänkande. På 
så vis kan smartboarden som verktyg kvala in under nivån augumention, att jobba med 
smartboarden är alltså ett undervisningssätt som är ersatt men med förbättringsområden, som 
att elever som missat en lektion kan ta del av den i efterhand tack vare att 
lektionsanteckningarna går att spara och dela. Anledningen till att smartboarden som verktyg 
(så som den används under mina observationer) inte når högre nivåer inom SAMR-modellen 
beror på att det inte är tack vare smartboarden som gör att elever och lärare kan dela dokument 
med varandra. Smartboarden möjliggör bara sparande av anteckningar och dokument.  

Att använda sig av rullgardinsfunktionen, är detsamma som att lägga ett papper på ett 
overheadblad och långsamt presentera rad för rad på overheadbladet. Rullgardinsfunktionen är 
alltså inte nytänktande på något sätt.  

Googledrive  
Googledrive är en molntjänst och en plattform som används av hela skolan. Pedagogerna 
använder denna plattform för att dela med sig av dokument till eleverna. Det kan vara 
skoluppgifter, anteckningar, läxor, målpunkter osv. Eleverna lämnar även in sina 
arbetsuppgifter till sin pedagog på detta sätt. Eleverna delar också dokument mellan varandra, 
det kan t.ex. vara grupparbeten eller egna lektionsanteckningar.  

När jag observerade Clara använde hon sig av Googledrive för att genomföra ett recensionsprov 
(se s 26). Hon kunde under tiden som eleverna skrev, själv gå in och skriva i deras dokument. 
På så sätt fick eleverna feedback snabbt och de fick även svar på frågor som de ställde i 
textdokumentet.  
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Pedagogerna menar att Googledrive har underlättat stor del av undervisingen genom att allt 
samlat material finns på driven. Detta möjliggör att eleverna lättare kan strukturera sina studier 
och hålla ordning på sina skoluppgifter. För lärarnas egen del upplever de mindre stress kring 
kopiering av papper och prov. Om en elev tappar bort ett papper hänvisas hen till driven där allt 
material finns att tillgå. Mindre papper cirkulerar i omlopp och eleverna kan inte längre skylla 
på borttappat material och likanande.  

Disa nämner att när eleverna arbetar i grupp är Googledrive effektivt. Gruppen delar det 
gemensamma dokumentet mellan varandra och på så vis kan alla gruppmedlemmar bidra med 
text i arbetet.  

Koppling till SAMR 
Denna typ av digitalt verktyg möjliggör samarbete elever emellan och samarbete mellan 
pedagog och elev, även om de inte befinner sig på samma plats. Det möjliggör en 
kommunikation som tidigare inte var möjlig, tack vare Googledrive kan elever och lärare 
kommunicera med varandra utan att behöva träffas.  

Clara genomförde ett så kallat recensionsprov, en provvariant som skulle vara omöjlig att 
genomföra utan digitala verktyg. Detta tack vara den direkta kommunikation som sker på 
Googledrive mellan elev och lärare.  

Även om Googledrive används av alla pedagoger uppfattade jag bara en pedagog som arbetade 
med verktyget i ett utbildningssyfte. Det arbetssättet tar sig upp till nivån; reconstruction inom 
SAMR. Detta eftersom kommunikationen som sker under provtillfället, skulle vara omöjligt att 
utföra utan digitala verktyg. Men även Googledrives funktioner gör att plattformen når upp till 
nivån för reconstruction, utan digitala verktyg hade det inte varit möjligt att spara och dela 
material med varandra.  

Sammanfattning  
Ovan har jag kopplat mina iakttagelser av lektionerna och lärarnas egna utsagor från 
intervjuerna, till SAMR-modellen. Det blir tydligt att de undervisningsmetoder jag har kommit 
i kontakt med under mina observationer, i de flesta fall, är av de lägre nivåerna (substitution 
eller augumention), i enstaka fall uppnår undervisningen de högre nivåerna.  

Utifrån min tolkning av SAMR-teorin är Googledrive det verktyg som uppnår den högsta nivån 
inom undervisning med digitala verktyg.  Trots detta är det få lärare som aktivt väljer att arbeta 
med Googledrive som verktyg. I de flesta fall fungerar Googledrive enbart som en plattform 
för delning av dokument och som lagringsutrymme.   

Pedagogernas bild av sin egen undervisning stämmer överens med vad som sker i klassrummet, 
de är medvetna om vilka verktyg de använder och de kan svara på varför de anser att dessa 
verktyg är viktiga. Däremot skulle jag inte säga att deras värdering av sin egen undervisning 
och arbetssätt stämmer överens med SAMR-modellens nivåer.  

Av frågeställningens resultat att döma är det vanligare att pedagogerna arbetar med verktyg 
som uppnår de nedersta nivåerna inom SAMR-modellen, så som Powerpointpresentationer och 
smartboardundervisning. Det som är intressant är att pedagogerna upplever att undervisning av 
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denna typ är viktig och givande för eleverna och för undervisningen i sin helhet. De beskriver 
att verktyg som Powerpoint och smartboard underlättar deras undervisning, vilket verkar vara 
anledningen till dess omfattande användningsområde.  
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Diskussion  
Syftet med föreliggande studie var att få kännedom om hur erfarna pedagoger använder sig av 
digitala verktyg i undervisningen samt vilka uppfattningar de har av det digitala användandet 
i samband med sin egen undervisning och elevernas arbete i skolan. Pedagogernas sätt att 
arbeta har förändrats i och med att nya verktyg har förts in i undervisningen. Det uppenbaras 
tydligast genom tre vanliga arbetssätt som kommit att förändras med hjälp av digitala verktyg. 
De arbetssätten är presentationer med hjälp av Powerpoint, kommunikation med hjälp av 
Google drive och slutligen används datorn som sökverktyg för att söka information. Dessa 
arbetssätt ser jag som svar på frågan hur pedagogerna använder sig av digitala verktyg i 
undervisningen. Därför har jag valt att låta de förändrade arbetssätten utgöra rubriker i 
nedanliggande diskussion.  

Pedagogerna är mestadels positiva till arbetet med digitala verktyg. Dels för sin egen del men 
de anser också att digitala verktyg gynnar elevernas arbete i skolan. Det som framkommit som 
extra intressant i föreliggande studie är att pedagogerna arbetar utifrån de nedre nivåerna av 
SAMR-modellen och upplever arbetssätten väl fungerande och gynnande för elevernas arbete.  

Utifrån ovanstående reflektion kan tre slutsatser dras som sedan kommer att diskuteras i 
nedanliggande diskussion.  

1. Tre förändrade arbetssätt är tydligt förekommande i denna studie; att söka information 
med hjälp av datorn, att skapa presentationer med hjälp av Powerpoint och att 
kommunicera med hjälp av Googledrive.   

2. Pedagogerna arbetar utifrån de nedre delarna av SAMR-modellen, nivå ett och två. 
3. Pedagogerna är över lag positiva till digitala verktyg som pedagogiskt hjälpmedel. 

 

Datorn som sökverktyg  
Att låta eleverna söka information och fakta med hjälp av datorn är enligt Grönlund (2013) en 
av de främsta fördelarna som pedagogerna i hans studie nämner. Även pedagogerna i denna 
studie berättar att informationssök är vanligt förekommande bland eleverna och att de i första 
hand söker fakta via internet och i andra hand letar fakta i läroboken.  

Informationssökning är lättare idag tack vare datorn och internet, vilka underlättar 
sökningsprocessen. Däremot kan man ställa sig frågan om informationssök via nätet alltid är 
givande ur kunskapssynpunkt? Eleverna är visserligen fria att arbeta självständigt och tvingas 
tänka själva (Backman Löfgren, 2012). Detta gör att de har möjlighet att skaffa sig fördjupad 
kunskap inom ett ämne de själva intresserar sig för (Warschauer, 2008). Pedagogerna i denna 
studie nämner att datorn, förutom pedagogiska funktioner, även har funktioner som klassas 
som distraktionsmoment i undervisningen. Därför gynnas vissa elever av att söka information 
i läroboken. En lärobok är strukturerad på ett sådant sätt att det ska vara lätt för läsaren att 
navigera sig genom textlandskapet. Detta till skillnad från en webbtext som saknar sådan 
struktur (Backman Löfgren 2012).  
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Presentationer 
Det andra vanligt förekommande arbetssättet är att skapa presentationer med hjälp av 
programmet Powerpoint. Under mina besök observerade jag att både pedagogerna och eleverna 
använder sig av Powerpointpresentationer i sitt arbete. Pedagogerna arbetar fram presentationer 
för att presentera lektionsinnehållet och pedagogerna låter eleverna göra egna presentationer 
för att presentera sina forskningsområden. Pedagogerna menar att detta arbetssätt är en naturlig 
följd av att datorn används flitigt i undervisningen. 

När man väljer att plocka in digitala verktyg i klassrummet menar Klerfelt (2007) att det är 
viktigt att reflektera över varför man väljer att använda sig av ett visst verktyg. Pedagogerna 
berättar att den främsta anledningen till att Powerpoint har kommit att bli populärt i deras egen 
undervisning och i samband med elevarbeten, har att göra med att det är okomplicerat och roligt 
att skapa presentationer. Även uppskattningen som visat sig bland eleverna bidrar till att 
arbetssättet förekommer ofta. Anledningen till att eleverna uppskattar arbetet med datorn, kan 
ha att göra med datorns olika funktioner. Söderlund (2000)  menar att datorns funktioner kan 
bidra till att undervisningen blir effektivare och roligare. Grönlund (2013) menar dessutom att 
datakunnande blir en resurs i vardagen, med tanke på att omvärlden digitaliseras. Han menar 
att datorn som verktyg och alla datorns funktioner blir viktig ur synpunkten att datorkunniga 
elever i framtiden blir attraktiva på arbetsmarknaden. 

Kommunikation  
Pedagogerna i denna studie berättar om hur kommunikationen mellan pedagoger och elever 
idag har förändrats i och med datoriseringen. Idag sker mycket av kommunikationen via skolans 
molntjänst Googledrive vilket även observerades under mina besök.  

Skolans molntjänst Googledrive bidrar till att pedagogerna kan lämna skriftliga omdömen till 
eleven direkt via Googledrive. På så sätt får eleven reda på information utan att pedagogen och 
eleven behöver träffas. Pedagogen kan även spara och dela sina lektionsgenomgångar och 
följden av det blir att elever som varit sjuka kan ta del av lektionen i efterhand. Warschauer 
(2008) menar att det finns många fördelar med att arbeta med kommunikativa tekniker. En av 
fördelarna är att eleverna kan få direkt feedback på sina arbeten och på så vis får snabb respons. 
Ett exempel på hur arbetet med kommunikation via Google drive kan fungera fick jag observera 
under Claras lektion. Hon valde att låta eleverna skriva ett recensionsprov via Googledrive och 
kunde tack vare modern kommunikationsteknik gå in och korrigera i elevernas arbete, svara på 
frågor eller uppmana eleverna direkt i Googledrive.  

Att kommunicera via digital teknik kanske gör att fler elever törs ställa frågor om något upplevs 
oklart. Detta med anledning av att många ungdomar idag är bekväma och kunniga när det gäller 
digitala verktyg (Bergqvist, 2005).  

En annan arbetsform som utvecklats med hjälp av Googledrive är när eleverna arbetar med 
gruppuppgifter. Denna typ av arbetsform blir vanligare i och med att man plockar in datorer i 
undervisningen (Granström, 2007). Under mina intervjuer berättade en pedagog hur eleverna 
arbetar i grupp. Tack vare Google drive kan de dela samma uppgift och skriva i samma 
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dokument, samtidigt. På så vis blir alla delaktiga på ett annat sätt än tidigare och i praktiken 
skulle en elev kunna befinna sig någon helt annan stans men ändå delta i grupparbetet.  

Backman Löfgren (2012) menar att det oftast är det elever med svårigheter som läs- och 
skrivsvårigheter som gynnas extra av att ha datorn som hjälpmedel. Därför skulle kanske elever 
med skriv- och lässvaghet gynnas extra av skriftlig kommunikation? 

Koppling till SAMR  
Utifrån ovanstående reflektion av de tre vanligaste arbetssätten som dykt upp under studiens 
observationer, kan jag konstatera att de flesta av arbetssätten ingår i de nedersta nivåerna av 
SAMR- modellen.  

Att söka information via nätet är visserligen smidigt och det underlättar arbetet för så väl 
pedagoger som för elever, men det är inte ett nytt arbetssätt. Förr gick elever och pedagoger till 
biblioteket för att söka information och fakta. Detta gjorde man genom att leta i böcker, 
tidningsartiklar och i uppslagsverk. Att söka information via nätet kan därför ses som en ren 
ersättning av gamla tekniker. Faktum är att den nya söktekniken har inneburit vissa nackdelar 
också. Pedagogerna nämner att elevernas bristande källkritik upplevs som ett problem i arbetet 
med digitala verktyg och informationssök via nätet.  

Att presentera sina lektioner och forskningsområden med hjälp av datorn är även det en 
ersättning av de tidigare overheadbladen som presenterades med hjälp av en overheadapparat. 
Idag är presentationerna visserligen mer utvecklade tack vare att man kan använda sig av ljud, 
bilder och rörligt media. Därför ser jag en Powerpointpresentation som en ersättning av ett 
gammalt arbetssätt men med vissa förbättringsområden.  

Slutligen använder sig elever och pedagoger av kommunikationsteknik för att kontakta 
varandra. De funktioner som Googledrive erhåller innebär att kommunikation kan ske på ett 
sätt som inte tidigare var möjligt. Därför anser jag att Googledrive som verktyg når upp till den 
högsta nivån inom SAMR-modellen. Den nivån innebär att arbetssättet som utförs inte skulle 
vara möjligt utan digitala verktyg. Detta förutsätter dock att Google drive används till 
kommunikation. Det innebär att pedagoger och elever delar information, kommentarer och 
dokument med varandra och inte enbart använder Google drive till att lagra filer.  

Ovanstående förändrade arbetssätt vittnar om att pedagogerna, i flera fall, arbetar utifrån de 
nedre nivåerna av SAMR-modellen. Hur kan detta komma sig? En möjlig förklaring till detta 
står Bergqvist (2005) för när han skriver att anledningen till att begränsad undervisning med 
digitala verktyg förekommer, kan ha att göra med pedagogernas okunskap kring ämnet. Han 
menar att pedagogerna inte alltid är medvetna om de digitala verktygens möjligheter eller 
elevernas kunskap kring området. Detta gör det svårt att uppnå maximal effekt av 
undervisningen menar han. Även Samuelsson (2014) nämner att pedagogernas arbete med 
digitala verktyg brister, eftersom kunskaperna skiljer sig mycket åt mellan olika pedagoger. 
Utifrån detta kan man anta att en möjlig förklaring till att pedagogerna arbetar utifrån de nedre 
nivåerna av SAMR-modellen, har att göra med att de inte har kunskap nog att använda sig av 
verktygen på ett mer avancerat sätt.  
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Förslag på fortsatt forskning 
I denna studie har undersökningen baserats på hur pedagogerna arbetar med digitala verktyg, 
inte vad de har för effekter på lärandet. Därför skulle ett fortsatt forskningsområde kunna vara 
att undersöka hur digitala verktyg och lärande hänger ihop. Är det så att digitala verktyg bidrar 
till ett djupare lärande eller stannar utvecklingen vid ett snabbt och underlättande lärande?  
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BILAGA 1 

Intervjuguide  
Om jag frågar dig hur jag tänker om någonting har det att göra med att jag vill att du 
förtydligar ditt svar. Jag är inte ute efter att kritisera eller i att ifrågasätta, endast undersöka.  

Förtydliga vad jag anser vad digitala verktyg är.  

Inledande frågor 
x Vilka är dina undervisningsämnen? 
x Vilken årskurs undervisar du? 
x Hur länge har du arbetat som lärare? 
x Har du fått fortbildning inom IT och lärande?  

Användningsområde 
Lektionen  idag… 

x Vilka digitala verktyg använde du dig av idag? 
x Hur använde du dessa? 
x Hur arbetade eleverna med digitala verktyg? 
x Vilken betydelse tycker du att de digitala verktygen hade för dagens lektion? 

Generellt 

x Berätta vilka digitala verktyg du använder dig av i din undervisning? 
x Hur använder du dessa? 
x Hur använder eleverna digitala verktyg? 
x Vilken betydelse skulle du säga att digitala verktyg har för din undervisning? 

Yrkesroll 
x Hur skulle du säga att din roll som lärare har förändrats sedan ni fick tillgång till 

digitala verktyg i den utsträckning som ni har idag? 

Effekter 
x Vilka förändringar skett i ditt sätt att undervisa sedan ni började använda datorer? 
x Vilka svårigheter har du stött på i samband med digitala verktyg i undervisningen? 
x Vilka fördelar ser du med att använda digitala verktyg i undervisningen? 

- Vilka nackdelar ser du? 
x Hur upplever du att elevernas skolarbete har förändrats i och med införandet av 

digitala verktyg? 
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BILAGA 2 

Observationsschema  
 

Digitala verktyg som används  

Hårdvara - redskap (ange): 

 

 

 

Mjukvara - program (ange): 

 

 

 

Användning 

Hur använder pedagogen de digitala verktygen (presentationer, film, internet osv.)? 

 

 

 

 

 

Arbetsformer som förekommer (sätt ett streck för varje gång en arbetsform 
förekommer).  

Enskilt arbete 

Grupparbete 

Helklass (ex. diskussion eller genomgång) 

Enskild redovisning  

Annat (ange)
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BILAGA 3 
 

 

 

Hej!  

Mitt namn är Malin Strömberg och jag studerar sista terminen på lärarutbildningen vid Umeå 
universitet. Under höstterminen skriver jag mitt examensarbete (30 HP) som avser att 
undersöka hur ett antal pedagoger arbetar med digitala verktyg i undervisningen och hur de 
anser att verktygen påverkar undervisningen och skolarbetet. 

Utifrån en teoretisk förankring kommer jag att genomföra en studie baserad på intervjuer och 
observationer av lärare och deras sätt att arbeta med digitala verktyg i skolan. Jag kommer att 
ha som mål att genomföra observationen under en lektion med uppföljande intervju. Det är 
alltså inte speciellt tidskrävande att delta i studien.  

Min studie riktar sig till lärare som undervisar i grundskolans senare år (åk 7-9), men även 
lärare som arbetar i mellanstadiet (åk 4-6).  Alla intervjuer, observationer, klasser, lärare och 
skolan kommer att anonymiseras i uppsatsen och alla medverkande har rätt att avbryta sin 
delaktighet i studien.  

Anledningen till varför jag vänder mig till Storsjöskolan är med anledning av att jag vill 
studera en skola där tillgången av digitala verktyg är god. Det är även önskvärt att de lärare 
som deltar i undersökningen även har erfarenheter av hur det är att arbeta utan digitala 
verktyg i undervisningen. Detta för att tillsammans kunna diskutera påverkan och skillnader i 
undervisningen.  

Hoppas att ett antal lärare (önskvärt mellan 5-7 stycken) på din skola skulle vara intresserade 
av att delta i studien. Be dem i så fall höra av sig till mig, nås bäst via mejl.  

malinstromberg@live.se  

 

Med vänliga hälsningar  

Malin Strömberg  

Lärarstuderande, grundskolans senare år – Svenska och SO 

Umeå universitet 

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap 
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