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Abstract 
The aim of this studie is to describe, analyse and understand the benefits and disadvantages with using 

digital tools in education. In my qualitative method three primary school teachers were interviewed about 

how digital tools should be used in educational purposes, also what benefits/disadvantages they could see 

with the investment of digital tools in their school. I also did observations in two classrooms and 

interviewed a school politican to get a wider perspective. The collected information identifies that some 

benefits of using digital tools is the contribution to a more equivalent education, more opportunites for 

cooperations and that fewer pupils have to struggle with their fine motor skills when producing a text. 

Some of the disadvantages with using the tools is that they breaks sometimes, it´s easy to get dependent 

and if something happens (like power outage) it´s unusual that schools have a good an action plan. Some 

teachers also find their capacity of using some tools as deficent.  
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1 Inledning 

Digitaliseringen av skolan är en process som pågått under 20-30 års tid. En av 
motiveringarna till att skolan började investera i digitala verktyg, som inledningsvis 
handlade om datorer, var att det i framtiden skulle krävas en mer IT-kunnig arbetskraft. 
Tillgång till digitala verktyg i skolan var därför positivt ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv. Andra motiveringar som var aktuella när det beslutades att investeringen av 
digitala verktyg i skolan skulle göras var att verktygen skulle komma att effektivisera 
undervisningen, ge eleverna en mer likvärdig utbildning och höja undervisningens kvalité 
(Hylén, 2011).  
 
20-30 år efter första satsningen av digitala verktyg finns fortfarande frågetecken om de 
används på ”rätt” sätt. Är det mer effektivt för lärare och elever att använda sig av digitala 
verktyg och hur kan undervisningen utformas så att den blir mer likvärdig med hjälp av 
dessa? (Hylén, 2011). 
 
Anledningen till att mitt intresse riktades mot ämnet var att jag under min sista 
verksamhetsförlagda utbildning började fundera på hur digitala verktyg skulle kunna 
användas för att gynna elevernas lärande mer och göra undervisningen mer effektiv. På 
min verksamhetsförlagda utbildning var det vanligt att tekniken krånglade vid 
användningstillfällena vilket gjorde att alldeles för mycket tid gick åt till att åtgärda 
verktygen än till att arbeta med dem. Exempel på krångel var att smartboarden ibland inte 
fungerade som den skulle, att eleverna inte kunde logga in på vissa datorer och att arbeten 
inte gick att spara.  
 
Arbetet med digitala verktyg innebar oftast en skrivuppgift, som lika gärna hade kunnat 
ske med papper och penna. Denna slags undervisning med digitala verktyg kallar Steinberg 
(2013, s.17) för ersättning. Han menar att de digitala verktygen används för att ersätta 
papper och penna vilket leder till att det enda som skiljer denna undervisning från att vara 
traditionell är att den blir elektronisk.  
 
Digitala verktyg kan till en viss del förhöja undervisningen, men Steinberg (2013) påpekar 
att när så stora resurser lagts på digitala verktyg i skolan bör användningen av verktygen 
förändra eller transformera undervisningen helt och hållet. Steinberg (2013) tycker att 
lärarna som har tillgång till digitala verktyg på skolan, bör arbeta för att förändra sin 
undervisning med hjälp av verktygen. Det kan finnas olika anledningarna till att lärare 
ännu inte förändrat sin undervisning trots tillgång till verktyg och en av dem kan vara att 
lärarna ännu inte fått en relevant utbildning för användarpotentialen hos dem (Steinberg, 
2013, s.22-24).  
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Med studien vill jag synliggöra hur några lågstadielärare arbetar och upplever 
användningen av de digitala verktyg de har tillgång till på sin skola. Jag valde även att 
undersöka en skolpolitikers tankar om hur skolan bör använda sig av och utvecklas med 
digitala verktyg.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur några lärare på lågstadiet aktivt använder 
digitala verktyg i sin undervisning. Vidare är syftet att studera hur digitaliseringen har 
förändrat skolan enligt några lågstadielärare och en skolpolitiker inom en kommun. 
 
Mina forskningsfrågor är:  
 

- Vilka motiveringar var aktuella när kommunen valde att investera i digitala verktyg 
till skolan?  

 
- Vilka fördelar respektive nackdelar kan lågstadielärarna, skolpolitikern och 

forskningen se med att använda sig av digitala verktyg i skolan?  
 

- Hur används digitala verktyg av lågstadielärarna och i vilka sammanhang?  
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3 Tidigare forskning 

3.1 Historik 
Under 1980-talet började satsningar på datorer göras i skolan. En av satsningarna kallades 
för DOS (dator och skolan), som riksdagen hoppades skulle leda till att eleverna fick en bra 
grund inför arbetslivet som då utvecklades inom IT (informationsteknik). Riksdagen hade 
även förhoppningar om att datortekniken skulle kunna utveckla och effektivisera 
undervisningen (Hylén, 2011). 
 
Jedeskog (1998, s.46) beskriver de tidigaste satsningarna kring datorer i skolan som en 
push-effekt, dvs. att det inte var de kommande användarna som efterfrågade verktygen. 
Lärarna kände inte behovet av att ha tillgång till datorer som ”pressades” in i skolan. Så 
småningom förändrades inställningen till IT och fler lärare ville införa datorer som en del 
av undervisningen. Enligt undersökningen Vingar åt människors förmågor ansågs lärarna 
och skolan bära det största ansvaret till att generera ny kunskap om datorns utveckling och 
användning i samhället. Om inte människan handlar aktivt för att ta till sig tekniken 
kommer både förmågor och nationens tillväxt att förhindras (Hansson, 2014, s.125).  
 
I detta tidiga skede ledde bristen på datorer och lärare med relevant fortbildning till att 
undervisningen med dator handlade istället om dator. Undervisningen riktade sig endast 
mot ett fåtal elever och undervisningens innehåll var programmering och ordbehandling 
(Alexandersson, Linderoth Lindö, 2010, s. 7). Forskarna menar att DOS inte påvisade 
någon större effekt på undervisningen, DOS ledde däremot till att elever med 
funktionsnedsättningar fick större möjlighet till att vara delaktiga i skolan än vad de varit 
tidigare (Hylén, 2011, s. 29-30).  
 
Hylén (2011, s.55) förklarar fortsättningsvis att det finns anledning att tro att de lärare som 
involverades i DOS var de som redan var intresserade av datorer samt att satsningar varken 
utgick från elevernas eller lärarnas perspektiv. Genom en översiktlig syn på de 
satsningarna som gjorts under 80-talet fick Söderlund (2011, sid 56) intrycket av att DOS 
blev utförd av externa aktörer som ett försökt till förändring i skolans vardag. När ett 
system blir påtvingat i skolan begränsas lärares handlingsutrymme och enligt Jedeskog 
(1998) måste det finnas en intern vilja i skolan för att förändringar ska kunna genomföras.  
 
Den största satsningen som gjorts i Sverige gällande IT, kompetensutveckling och 
skolutveckling är ITiS (IT i skolan) som påbörjades 1998. ITiS som omfattade cirka 75000 
lärare innebar bland annat att lärarna skulle få varsin dator som ett pedagogiskt verktyg. 
Projektets syfte var att ge lärarna kunskaper om hur IT kan användas som pedagogiskt 
verktyg och detta skulle långsiktigt bidra till en framgångsrik förändring av skolans sätt att 
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arbeta (Hylén, 2011, s.57). Utvärderarna av projektet ansåg att denna satsning utvecklade 
både det pedagogiska och det administrativa arbetet i skolan. De ansåg dessutom att ITiS 
bidragit till att den tidigare rädslan för att använda IT i skolan tonades ner, samt att nya 
tankeformer väckts då lärarna blivit mer medvetna om IT som pedagogiskt verktyg. Det 
visade sig även att de lärare som deltog i ITiS-projektet använde internet mer i 
undervisningen än de lärare som inte deltog. Trots detta tvivlade riksdagens revisorer över 
ändamålet med att dela ut datorer till lärarna för över 700 miljoner kronor. Efter ITiS som 
avslutades 2002, har inga nationella IT-projekt genomförts (Hylén, 2011, s. 32-33). 
 
Praktisk it- och mediekompetens (PIM-utbildningen), var en av de utbildningar som ingick 
i ITiS. PIM innebar handledning på internet, studiecirklar och hjälp i vardagen. Det var en 
webbplats som skulle främja utveckling och användning av IT i skolan. 2013 togs beslutet 
att avveckla utbildningen då både efterfrågan minskat och medel för att fortsätta driva 
utbildningen saknades (Skolverket, 2015).  
 
Då skolan under 90-talet decentraliserades och kommunaliserades hade inte staten ansvaret 
för skolans utgifter längre, kommunerna fick därmed en betydligt mindre budget att 
bedriva skolan med. Kommunens val av satsningar blev därför viktigare. I en studie gjord 
av Skolverket under 1999 framgår det att elever har större möjlighet att utveckla sitt 
kunnande i kommuner som försett lärare med datorer, relevant utbildning och där lärare 
har en positiv inställning till de digitala verktygen som dessutom används aktivt varje dag 
(Hansson, 2014, s.9-10). 

3.2 Läroplanen 
I läroplanen för grundskolan, fritidshemmet och förskoleklassen (2011) nämns ”det 
livslånga lärandet” som ska genomsyra skolan och detta innebär att eleverna ska lära att 
veta, lära att vara, lära att göra och lära att leva tillsammans. Förutom att främja det 
livslånga lärandet i skolan är skolans uppdrag att förbereda eleverna för att leva och verka i 
samhället. Fortsättningsvis säger läroplanen (2011) att eleverna ska kunna orientera sig i en 
komplex verklighet med stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Det är också 
nödvändigt för eleverna att de får utveckla sin förmåga att kritiskt granska fakta och 
förhållanden och inse konsekvenserna av olika alternativ (Läroplanen, 2011).  
 
Eleverna ska få en likvärdig utbildning. Detta innebär inte att undervisningen utformas på 
samma sätt överallt eller att resurserna fördelas lika på alla skolor. En likvärdig utbildning 
handlar om att läraren tar hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov. Skolan har ett 
särskilt ansvar för de elever som har svårigheter att nå målen för utbildningen (Läroplanen, 
2011).  
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3.3 Digital kompetens 
I dagens samhälle är det viktigare än någonsin att medborgarna förfogar över det som 
kallas digital kompetens. Även fast termen digital kompetens inte nämns i styrdokumenten 
ingår det i en av de åtta nyckelkompetenserna för ett ”livslångt lärande”. Ett livslångt 
lärande kan definieras som ett kontinuerligt lärande även efter avslutad utbildning för så 
många medborgare som möjligt (Hylén, s. 71, 75, 86). 
 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (2011) anser att digital kompetens innebär 
att man både i arbetslivet och på fritiden kan använda sig av digitala verktyg. Att kunna 
samla in och bearbeta information och sedan kritiskt bedöma dess relevans är en av de 
färdigheter som behövs för att kunna kalla sig digitalt kompetent. Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén (2011) anser även att IT ska användas som stöd till ett kritiskt, 
kreativt och ett innovativt tänkande. Kunskapsförmedlingen i skolan ska återspegla 
samhällets förändringar, vilket innebär att en skola utan digitala verktyg inte kommer att 
kunna förbereda sina elever på samma sätt inför arbetslivet där en digital kompetens krävs.  
 
Jedeskog (1998, s.61) påpekar att det är lärarens beslut om de digitala verktygen är ett 
lämpligt hjälpmedel i undervisningen. Detta betyder att alla elever inte får samma 
förutsättningar för den digitala kompetens som kommer att krävas av dem i framtiden.  
 

3.4 Hur digitala verktyg förändrat undervisningen 

I samband med att läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo94) infördes skulle arbetssättet i skolan förändras, tanken var att 
eleverna inte skulle få kunskapen serverade av lärarna längre utan istället söka information 
på egen hand. Detta skulle bland annat ske med hjälp av IT. Lärarens roll skulle vara att 
inspirera och agera handledare till eleverna som själva skulle bearbeta, värdera, analysera 
och kritiskt granska den inhämtade informationen. IT sågs som ett medel för att påverka 
förändringen av lärarrollen då lärarens aktivitet i klassrummet skulle avta samtidigt som 
tillgången till de digitala verktygen skulle öka (Jedeskog, 1998, s. 60). Den huvudsakliga 
orsaken bakom att lärarrollen förändrades, var enligt Trageton (2014), att grundsynen om 
hur eleven lär sig också ändrades. Från att i skolan vara influerad av Piagets 
konstruktivistiska lärandeperspektiv där eleven konstruerar sin egen kunskap till att eleven, 
utifrån Vygotskjis tankar, tillägnar sig kunskap i en social skriftspråklig gemenskap 
(Trageton, 2014). 

 
Alla förändringar tar tid och det är viktigt att de som påverkas av förändringen är medvetna 
om det. Det viktigaste vid en förändring är att den blir accepterad av både lärare och 
elever, accepterar läraren förändringen och ser positivt på denna kommer eleverna också 
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göra det. Att acceptera förändringar handlar enligt Jedeskog (1998) om att läraren kan se 
hur förändringen förbättrar den tidigare tillvaron.  
 
Enligt Jedeskog (1998) kommer inte satsningar på digitala verktyg i en skola att lyckas om 
inte fyra olika barriärer forceras innan. De fyra barriärerna hon beskriver är den praktiska-, 
psykologiska-, makt- och värderingsbarriären. Den praktiska barriären handlar om tid, 
resurser/tillgång och system. Här har skolan och kommunen det största ansvaret. De ska se 
till att det finns tillgång till digitala verktyg, att de används i ett pedagogiskt syfte samt se 
till att det finns en bra handlingsplan de gånger tekniken krånglar. Det är i den 
psykologiska barriären som läraren kan påverka mest. En lärare som är trygg i sin yrkesroll 
klarar oftast av nya situationer bättre än osäkra lärare och ser oftast hellre fördelarna med 
förändringarna än nackdelarna. Vid satsningar av IT är det viktigt att läraren ändrar sin 
roll, rollen om att inte kunna allting och ta vara på den nya kunskapen (Jedeskog, 1998).  
 
Värderingsbarriären handlar i grunden om människosyn, samhällssyn och kunskapssyn. 
Datorerna ska finnas som en del av arbetet för en mer likvärdig undervisning, digitala 
verktyg ska kunna hjälpa alla elever utifrån deras individuella behov (Jedeskog, 1998). 
Sista barriären som Jedeskog (1998) valt att kalla maktbarriären handlar om vikten av ett 
gemensamt bestämmande över förändringar i skolan. För att kunna bedriva ett lyckat 
utvecklingsarbete i skolan så är en lyhörd skolledning en av förutsättningarna till att kunna 
genomföra det.  
 
Barbro Oxstrand (Pålsson, 2013), som utfört intervjuer med lärare angående 
mediekunnighet, anser att likvärdigheten i undervisningen hotas då det finns stora 
skillnader mellan lärares syn på mediekunnighet och hur undervisningen ska se ut. Lärare 
som inte är intresserade och ovana att använda sig av den digitala tekniken använder 
verktygen för att förstärka det traditionella sättet att undervisa. Oxstrand (Pålsson, 2013) 
menar fortsättningsvis att lärarutbildningen har ett stort och viktigt ansvar i det här 
sammanhanget. Att digitalisera skolan innebär mer än bara verktygen. Steinberg (2013) 
menar att det krävs att läraren skapar helt nya arbetssätt och tankar kring undervisningen 
för att lyckas. Steinberg (2013, s.17) beskriver en modell som är utformad av skolforskaren 
Ruben Puentedura. Modellen som på svenska kallas för EUMO-modellen och handlar om 
hur lärandet med digitala verktyg sker på olika nivåer i klassrummet (E= ersättning, U: 
utveckling, M: modifiering, O: omdefinition).  
 
Första stadiet i den så kallade EUMO-modellen kallar Puentedura för ersättning. 
Puentedura menar att läraren använder de digitala verktygen som ersättning för papper och 
penna. Till en början, när eleverna känner att det är roligare och kanske till och med 
enklare att skriva uppgifter på dator eller ipad, så är detta stadie inget problem. Men med 
tiden kommer verktygen att tappa sitt attraktionsvärde hos eleverna (Steinberg, 2013). 
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Andra stadiet i EUMO-modellen kallas för utveckling. Till skillnad från ersättningsnivån så 
använder läraren även verktygen till att förstärka undervisningen med 
powerpointpresentationer, klassblogg, kommunikation via e-post etc. (Steinberg, 2013).  
 
På tredje stadiet modifieras skoluppgiften med hjälp av de digitala verktygen. Eleverna gör 
egna presentationer och integrerar exempelvis bilder, filmer och ljudfiler med hjälp av 
olika och mer avancerade digitala verktyg. På denna nivå ska inte bara de digitala 
verktygen förstärka arbetsmetoden och presentationen, verktygen ska även modifiera hur 
eleverna agerar i exempelvis ett grupparbete (Steinberg, 2013).  
 
I det fjärde och sista stadiet omdefinieras lärandet med hjälp av digitala verktyg. 
Skoluppgifterna ska i princip vara omöjliga att göra utan de digitala verktygen och nätet. 
Här betonar Steinberg (2013, s.19) vikten av att läraren använder något han kallar för 
skarpa projekt. Skarpa projekt handlar om att ge eleverna möjligheten till att påverka sin 
omvärld med hjälp av verktygen och nätet. Avsikten i detta stadie är något mer än att bara 
presentera och reproducera information, verktygen används för att skapa nya 
arbetsuppgifter som tidigare var omöjliga (Steinberg, 2013).  

3.5 Mindre användning trots större tillgång av digitala verktyg 
Forskningen påvisar många goda anledningar till att kommunerna bör välja att satsa på 
digitala verktyg. Enligt Steinberg (2013) är det vanligt att skolor som väljer att satsa på 
digitala verktyg inte har klargjort syftet med inköpen. Skolan/kommunen har inte heller 
behandlat frågor som fokuserar på hur verktygen kommer att påverka undervisningen och 
lärarens uppdrag. Steinberg (2013, s.58) menar att inköpen ska göras i samverkan mellan 
förvaltning, politiker samt skolans personal. Om inte personalen har utvecklat idéer om hur 
de vill använda de digitala verktygen är det viktigt att skolledaren väljer att vänta med 
inköpen. Det är alltså skolledarens uppgift att se till att verktygen bidrar till en mer effektiv 
undervisning som håller högre kvalité. På samma sätt som Steinberg, poängterar Hylén 
(2011, s. 52) betydelsen av att IT kräver goda arbetssätt för att göra nytta i undervisningen, 
framgång med IT kräver mer än bara tillgång. Enligt skolverket (2015) ska eleverna: 

 
…ha tillgång till de lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Efter grundskolan ska elever 
kunna använda modern teknik som ett verktyg för söka kunskap, kommunicera, skapa och lära sig 
(Skolverket, 2015).  

 
Att köpa in digitala verktyg innan ett bra syfte och en långsiktig plan över hur IT-
verktygen ska användas kan leda till att verktygen inte blir utnyttjade alls (Steinberg, 2013, 
s.133). Hansson (2014, s. 11) beskriver en rapport utförd av skolverket 2013 som påvisar 
att digitala verktyg är ett växande problem som inte staten riktar sin uppmärksamhet mot. 
Hansson (2014) fann att kommunerna ger skolorna en större tillgång till digitala verktyg 
men användningen av dem ökar inte. Anledningen till den minskade användningen beror 
enligt Hansson (2014) på att lärarna inte fått rätt utbildning av verktygen. Även Hylén 
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(2011, s.53) uppmärksammar att det inte räcker att ge digitala verktyg till skolorna, det 
krävs enligt honom samordnade insatser under flera år. Det måste finnas en lokal samsyn 
på målet, ledarskapet, kompetensutvecklingen samt hur stödinsatserna ska se ut för att 
skapa en lyckad undervisning med digitala verktyg.  
 
Enligt Jedeskog (1998) kommer lärare som jobbar i skolor där det finns för liten tillgång av 
digitala verktyg undvika användningen av IT i sin undervisning. Jedeskog (1998) menar att 
elevernas intresse för den lilla tillgången av de digitala verktygen kommer bidra med att de 
elever som är duktiga och intresserade av att använda sig av verktygen kommer lära sig 
betydligt mer än de som inte är intresserade. Lärarna var på den tiden rädda för att det 
skulle bli en markant större skillnad kunskapsmässigt på vad, hur och hur mycket eleverna 
lärde sig. Detta var anledningen till varför lärare valde att inte använda sig av tekniken 
(Jedeskog, 1998). 
 
Alexandersson, Linderoth, Lindö (2001, s.14) bekräftar att det inte finns något samband 
mellan tillgång till digitala verktyg och en förändrad verksamhet som bidrar till ökat 
lärande. De menar även att lärarna försvagats i tron på att de digitala verktygen ska ge en 
bättre inlärning, detta beror på att intresset har riktats mot verktygen och inte de 
pedagogiska frågorna. Hylén (2011, s.70) påstår även att lärare undgår att fånga elevernas 
intresse med hjälp av de digitala verktyg för att det finns en frånvaro av stöd från en aktiv 
nationell IT-politik som visar på syftet och de mål som är uppsatta för insatserna.  
 
När en skola väljer att satsa på digitala verktyg kan det idag vara svårt att bestämma vilket 
verktyg man vill ha tillgång till för att verktygen ska användas så mycket som möjligt. 
Enligt Forsberg, Lövgren (2013, s. 18) är det bästa om en skola väljer att satsa på olika 
verktyg exempelvis både på lärplattor och datorer. Båda dessa verktyg är bra men på olika 
sätt.  

3.6 En dator till varje elev 
Under senare år, främst i de äldre åldrarna, har skolorna valt att satsa på en så kallad en-
till-en lösning. Detta innebär att varje elev får varsin dator med motiveringen att eleverna 
ska lyckas med läxor, redovisningar och prov på ett bättre sätt. Studier som har gjorts på 
detta har visat att motivationen, främst i socioekonomiskt svaga hem, har fått positiva 
effekter (Hylén, 2011). Sammanfattningsvis tycker lärare, som fått en en-till-en lösning till 
sina elever, att eleverna blivit mer engagerade i skolarbeten och att eleverna gör 
uppgifterna med en större kvalité. Lärarna kan också se förbättringar av elevernas 
skrivförmåga samt att eleverna blivit duktigare i matematik (Hylén, 2011).  
 
Det finns även utvärderingar där en-till-en lösningen inte påvisat någon större positiv 
effekt, på dessa skolor avvecklades satsningen då datorernas kostnader och tekniska 
problem var större än de fördelar som fanns med satsningen (Hylén, 2011).  
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År 2007 valde Falkenbergs kommunala skolor att göra en satsning på en-till-en lösningen, 
som med förhoppningar skulle bidra med en ökad kvalité i undervisningen, större 
motivation hos lärare och elever och att fler elever skulle nå de uppsatta målen. Av många 
lärare ansågs en-till-en lösningen underlätta arbetet till att ge alla elever i klassrummet en 
mer likvärdig undervisning. Genom en-till-en lösningen behövde lärarna inte längre 
organisera material på samma sätt, kommunikationen mellan både lärare-elev och lärare-
vårdnadshavare förbättrades samt att projektet bidrog till att flera av eleverna fick en ökad 
motivation till att slutföra uppgifter (Hylén, 2011).  
 
En-till-en lösningen upplevdes som sagt inte som det mest ultimata lösningen av alla, bland 
annat ansåg vissa föräldrar att deras barn spenderade allt för mycket tid framför datorn. För 
mycket tid framför datorn leder ofta till att de fysiska aktiviteterna minskar och risken för 
missbruk av dator ökar (Hylén, 2011, s. 48). Även om hälften av föräldrarna till de elever 
som var med i Falkenbergsprojektet var oroliga över tiden som spenderades framför datorn 
så var det många som även ansåg sig tycka ha en bättre översikt över skolarbetet och 
därmed sitt barns utveckling i skolan (Hylén, 2011).  
 
Heidi Sundelin (Jämterud, 2014) är rektor på en gymnasieskola i Strömsund, där hon 
tillsammans med resten av skolledningen beslutade att utrusta skolan med en dator till 
varje elev. Satsningens motivering grundar sig i att underlätta lärandet men också för att 
göra skolan mer attraktiv för antal sökande till skolan. För att lyckas med en-till-en 
satsning i skolan menar Sundelin (Jämterud, 2014) att personalen måste ha tydliga och 
gemensamma mål/syften med verktygen. Före, under och efter införandet av elevdatorer så 
måste både tekniska och pedagogiska frågor diskuteras. Det är även en förutsättning att ha 
ett gott samarbete med de tekniksansvariga ifall verktygen ska fungera från början. För att 
utvecklas med digitala verktyg i skolan så är återkommande inspirationsdagar 
betydelsefulla (Jämterud, 2014).  

3.7 Att arbeta med digitala verktyg 
Att arbeta med digitala verktyg innebär att läraren lämnar över en del av kontrollen till 
eleverna. Steinberg (2013, s.119) påpekar vikten av att lärarna lämnar ansvaret till eleverna 
efter hur mogna och ansvarstagsfulla de är. Frirummet till att använda de digitala 
verktygen ska utökas eller begränsas beroende på hur mogna eleverna är samtidigt som 
läraren inte får förvänta sig ansvar utan att eleverna får träna det med hjälp av verktygen.  
 
Många lärare menade redan 1998 att det var viktigt med digitala verktyg i skolan samtidigt 
som lärarna poängterade att den ”vanliga undervisningen” inte skulle kunna ersättas med 
verktygen. Det är viktigt att handledning och lärarledd undervisning går före ett planlöst 
letande via internet (Jedeskog, 1998 s.62). Skillnaden mellan att arbeta med traditionella 
och digitala läromedel är att de digitala läromedlen oftast är multimodala och interaktiva. 
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Att ett läromedel är multimodalt kan innebära att kommunikationen i läromedlet sker i text, 
ljud och bild samtidigt.  Att läromedlet är interaktivt gör att programmet som används 
presenterar innehållet efter exempelvis användarens svar eller handlingar han/hon utför 
(Hylén, s.96). En lärare som arbetar med digitala verktyg bör enligt Hylén (2011, s. 97) 
inte vara resultatinriktad. För att kunna uppnå en mer elevaktiv undervisning så måste 
processen betonas som det viktigaste. Hylén (2011) menar att läraren kan skapa detta 
genom interaktiva skrivtavlor, diskussionsforum eller bloggar. En klassblogg är ett bra sätt 
att dokumentera undervisningen och förenklar samarbetet med hemmet. Trageton (2014, 
s.217) anser att utvecklingen av bland annat bloggar och Facebook gör att hela 
befolkningen blir producenter och kan ge uttryck för sina åsikter i skriftlig form. 
Fortsättningsvis menar Trageton (2014) att om skolverksamheter använder internet som 
kommunikation uppfylls läroplanens (2011) krav som innebär att eleverna som producent 
kan uttrycka sina tankar och känslor skriftligt.  
  
Man kan arbeta med digitala verktyg på flera olika sätt. Matematikläraren Ulla Ryan 
(Jämterud, 2012) anser att de digitala verktygen ger fler elever chansen till att visa vad de 
kan då de inte hindras från sina eventuella finmotoriska svårigheter. Fortsättningsvis menar 
Ryan (Jämterud, 2012) att de digitala verktygen effektiviserar undervisningen då eleverna 
vid dator orkar fler uppgifter än vad de skulle ha gjort med papper och penna. Ryan 
(Jämterud, 2012) ger ett exempel på hur hon använder digitala verktyg vid bedömning av 
elevernas förmågor. Hon ger eleverna direktiv om att de ska förklara hur en lösning på en 
specifik matematikuppgift kan se ut både skriftligt, muntligt och med hjälp av konkret 
material medan klasskompisen filmar med hjälp av exempelvis en Ipad.  
 
Det finns även många lärare idag som, framförallt i matematik, använder sig av spel i 
undervisningen. Spelbaserat lärande är ett relativt nytt begrepp på den pedagogiska arenan 
och innebär att lärare använder spel för att uppnå ett lärande i klassrummet. Fördelar med 
detta är att det ofta höjer elevernas motivation till lärandet samtidigt som många forskare 
anser att det är svårt att dra slutsatsen om eleverna lär sig mer, djupare och snabbare. Om 
läraren som använder spel i undervisningen har en plan med tydliga mål, kontroll av tid 
och vet att eleverna kan hantera och förstår vitsen med spelen så kan datorspel vara 
fördelaktigt (Hylén, s 99). Alexandersson, Linderoth, Lindö (2001, s.46) gjorde en studie 
om dataspel i undervisningen som bland annat visade att läraren inte integrerar spelen som 
en del i den ordinarie undervisningen. Enligt Alexandersson, Linderoth, Lindö (2001) går 
elevernas möjlighet till att integrera och utveckla begrepp i ett vidare sammanhang 
förlorad, då lärarna ofta lämnar eleverna själva framför spelen och uppföljningar av dem 
uteblir.  
 
Trageton (2014) betonar möjligheten till ett temaorganiserat lärande då lärarna har 
tillgången till digitala verktyg i undervisningen. Att arbeta ämnesintegrerat gör att alla 
nyckelkompetenser som nämns i läroplanen kan utnyttjas samtidigt. Storyline är en metod 
bland många metodiker som integrerar flertalet ämnen samtidigt och som på så sätt 
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förstärker både det totala lärandet inom ämnena men också läs-och skrivinlärningen 
(Trageton, 2014). Att arbeta med storyline innebär att läraren startar eleverna förförståelse 
med utmaningar som sedan bearbetas både i grupp, individuellt och i helklass. 
Verksamheten koncentreras kring en berättelse som hela klassen skapar tillsammans. 
Storyline-metoden är skapad av Steve Bell och började användas flitigt i Sverige efter ITiS 
som ställde kravet på ett mer ämnesövergripande arbete. Läraren ska i ett Storyline-arbete 
hålla en låg profil och då eleverna har möjlighet att bli experter i klassrummet. (Lundin, 
Marsh) 
 
Om eleverna får använda sig av ett öppet internet, elektroniska ljudböcker och 
verktygsprogram såsom ordbehandling kommer fler elever känna att de får en större 
frihetsgrad samt mer stimulans för lärande (Trageton, 2014). 
 
Allt fler lärare använder arbetssätt som kräver tillgång till digitala verktyg för att 
undervisningen ska kunna genomföras på rätt sätt. Skolutvecklaren och forskaren Annika 
Agelii Genlott (Lindström, 2015) har tillsammans med professor Åke Grönlund 
(Lindström, 2015) genom en pilotstudie bevisat att digitala verktyg gör att elever i åk 1 har 
förbättras markant i både läs-och skrivförmågan. Agelii Genlott, Grönlund (Lindström, 
2015) betonar att det inte är de digitala verktygen som har den största betydelsen utan 
vilken metod läraren arbetar med. Här nedan presenteras arbetssättet ”att skriva sig till 
läsning” som är en av dessa metoder.  

3.8 Att skriva sig till läsning (ASL) 
ASL handlar om att ge eleverna möjligheten att lära sig mer eftersom att tiden i skolan blir 
mer effektiv med hjälp av datorn, detta beror på att eleverna slipper forma bokstäverna 
med penna. Eleven lär sig att läsa genom skrivningen på datorn då de aktivt kopplar ljud 
till bokstav under skrivningen. Eftersom att texten skrivs av eleven lämpar den sig bra som 
lästräningsmaterial, texten blir automatiskt nivåanpassad då texten är skapad utifrån 
elevens egna förkunskaper (Trageton, 2014). Att läsa egenproducerade texter är bra för 
både elevens motivation och självförtroende samtidigt är det viktigt att som läroplanen 
(Skolverket, 2011) betonar att läsa olika typer av texter för att utöka sitt ordförråd och för 
att få en bredare läserfarenhet.  
 
Alla elever har inte knäckt den alfabetiska koden då de börjar skriva sina texter, dessa 
elever kommer ägna sig till något som kallas för ”spökskrivning”. När eleverna 
”spökskriver” en text skriver de inte alltid fullständiga meningar och ord men när de 
återberättar sin text för en vuxen fullbordar texten sin mening och texten blir betydelsefull. 
När eleverna blivit duktigare på att skriva så är tillgång till talsyntes bra, detta innebär att 
de hör varje bokstav och ord som skrivs, eleverna kan sedan lyssna på hela sin text. Det 
leder till att eleverna får en ständig bekräftelse på att de valt en någorlunda rätt bokstav till 
ljudet i ordet de vill skriva. När eleverna sedan knäckt koden kommer lärandet ganska 
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obemärkt gå över till att skriva för att lära. Heilä-Ylikallio & Häggbom (2011) betonar att 
arbetssättet IPT 1(Intelligent på tangent) främst gynnar de elever som har finmotoriska 
svårigheter, dessa elever har kommit igång med både skrivning och läsning snabbare med 
hjälp av datorskrivandet. Arbetssättet kan uppfattas som att hotande för det finmotoriska 
övandet men faktum är att elevernas handskrift enligt Heilä-Ylikallio & Häggbom (2011) 
inte blir lidande genom datorskrivande i skolan. Att eleverna arbetar utifrån sina tidigare 
erfarenheter och ger språkliga uttryck för sina upplevelser på dator har påvisat en 
förbättring i både skriv- och läsnivån jämfört med den tidigare handskrivningen (Trageton, 
2014). 
 
I arbetssättet ASL kommer eleverna inte att börja forma bokstäverna med penna förrän de 
har tillräcklig kunskap om bokstaven. Om man låter eleverna få en förståelse av 
bokstävernas egenskaper innan de börjar forma dem kommer eleverna vilja göra 
bokstäverna läsliga för en mottagare från början. De uppgifter eleverna får vid användning 
av pennan är sådana som varken delas med andra eller bearbetas. Till exempel på uppgifter 
är dagboksanteckningar, mindmaps men framförallt vid illustrationer till de texter som 
produceras (Heilä-Ylikallio & Häggblom, 2011).  
 
Arbetssättet ASL kräver tillgången till minst en dator eller lärplatta på fyra elever, ett 
nätverk, en skrivare i närheten av klassrummet och en interaktiv skrivtavla/projektor eller 
annat verktyg som enkelt går att presentera arbeten på. Talsyntes såsom Claro Read, Votal 
eller Word Read Plus bör vara installerad på datorerna (Lövgren, Forsberg, 2013). 

3.9 Det meningsfulla samspelet 
Efter att datorerna tagit mer plats i samhället har informationen blivit mer värdefull än 
kommunikation. Distansutbildningar har blivit allt vanligare sedan 1990-talet och många 
har ansett att utbildning på distans varit ett bättre alternativ än den fysiska närvaron som 
krävs i skola och klassrum (Hylén, 2011). Trageton (2014) anser däremot att utan en fysisk 
närvaro riskerar vi att få en förlust av verklighetskänsla i förhållande till människor och 
ting vilket skulle leda till ett liv utan mening.  
 
Barn lär sig bäst i dialog, många lärare väljer därför att låta elever samarbeta vid arbeten 
med digitala verktyg (Trageton, 2014). Läraren måste vara väl medveten om att eleverna 
får ett stort ansvar vid dessa arbeten, men med en bra struktur och en bra planerad uppgift 
kan man undvika de misstag som Steinberg (2013) menar förekommer vid grupparbeten. 
Misstagen kan vara att läraren inte begränsar sitt tema, det är för många i gruppen, temat 
sträcker sig under en för lång tid, temat har ett otydligt syfte och brist på meningsfullhet. 
Det kan även vara så att läraren har för få kontrollstationer och låter eleverna fysiskt 
placera sig för långt bort så att uppföljningar blir svårt att göra (Steinberg, 2013).  
 
                                                
1 IPT= Intelligent på tangent är liktydigt med ALS, Heilä-Ylikallio använder en annan benämning.  
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Ett självständigt arbete innebär att eleverna reproducerar den kunskap de redan kan, det är 
därför viktigt att elever i de tidigare åldrarna får möjligheten till att arbeta parvis i olika 
sammanhang. I samspel med andra får eleverna större möjlighet att både utvecklas och lära 
sig mer, samarbeten brukar också resultera i en mer fördjupad kunskap. Vid samarbete vid 
datorn stimuleras elevernas dialog och muntliga kompetens (Trageton, 2014). Heilä-
Ylikallio & Häggblom (2011) påvisar genom ett kandidatarbete gjord av Hanna Åbacka 
(2006) att ett samarbete kring dator öppnar diskussioner både runt språket och textens 
komposition. Eleverna utvecklar sin samarbetsförmåga samtidigt som de får arbeta 
individuellt. Heilä-Ylikallio & Häggblom (2011, s.96) påpekar att texten som eleverna 
skriver parvis kommer att skildras på helt olika sätt beroende på hur de uppfattar den.  
 
Vid samarbeten kring dator sätter eleverna sin kunskap i större sammanhang. 
Undervisningen kopplas till den verklighet som finns utanför klassrummet, detta kan leda 
till att eleverna förstår hur de kunskaper som förmedlas i skolan kan användas i deras 
vardag. Storyline, som nämnts tidigare, innebär grupparbete av olika slag och kan med 
fördel användas i arbetssättet ASL (Trageton, 2014).   
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4 Material och metod 
Min studie består av intervjuer med tre lågstadielärare som aktivt använder sig av digitala 
verktyg i sin undervisning, samt observationer i två av lärarnas klassrum. För att sätta 
studien i ett större sammanhang och för att kunna se digitaliseringen från fler perspektiv 
har jag valt att även intervjua en skolpolitiker. För att kunna jämföra svaren är det 
fördelaktigt att de fyra informanterna arbetar i samma kommun. Det enda kravet jag har 
vid urvalet av lärarinformanterna är att de har tillgång till digitala verktyg som de själv 
anser att de aktivt använder i sin undervisning. 
 

4.1 Metod för insamling 
Att undersöka något med en kvalitativ metod innebär bland annat att man tolkar 
meningsfulla relationer. En kvalitativ metods fokus ligger på undersökningspersonernas 
erfarenhet och livsvärld (Kvale 1997, s.18). 
 
En intervju kan enligt Kvale (1997, s. 13) beskrivas som ett professionellt samtal som har 
ett syfte och en struktur. Det finns olika typer av intervjuer och jag har beslutat att använda 
mig av det både Stukát (2011) och Kvale (1997) kallar för en semistrukturerad intervju. 
Vid denna intervjuform är den enda förberedelsen inför intervjun att forskaren utformar ett 
antal huvudfrågor till informanterna. Dessa frågor kommer att ligga till grund för alla 
intervjuer, så alla lärarinformanter får lika chans att säga sin åsikt om ämnet (Stukat, 
2011).  
 
Det positiva med denna intervjuform är att den ger möjligheten till att forskaren kan få 
både djupare förståelse och bättre förklaringar av informantens tankar då intervjun 
möjliggör följdfrågor utifrån informanternas svar.  
 
Denna metod kan enligt Kvale (1997) upplevas som tidskrävande, framförallt vid 
transkriberingen från bandspelare till dokument/papper. Då intervjuformen innebär att 
forskaren utgår från några huvudfrågor så är det viktigt att forskaren har en god kunskap 
kring ämnet så följdfrågor kan ställas på plats (Kvale, 1997, s. 20). Metoden kräver alltså 
att intervjuaren är skicklig på att följa upp informanternas svar på ett sätt som gör att 
svaren blir mer utvecklande och djupgående. Kan man som intervjuare detta så är den stora 
fördelen med metoden att responsen (såsom tonfall) på frågorna kan ge upplysningar som 
är svårt att åstadkomma genom exempelvis enkäter (Stukát, s. 44).  
 
Utifrån svaren av djupintervjun så utformade jag ett observationsschema som användes i 
de tidigare intervjuade lärarnas klassrum. Observationen gjordes för att kunna besvara 
frågeställning 2 och för att jag ville studera några exempel på fördelar respektive nackdelar 
som finns med att använda sig av digitala hjälpmedel i klassrummet. Stukát (2011, s. 56) 
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beskriver fortsättningsvis att även fast observationer kan vara tidskrävande kan de bidra 
med ett stabilt underlag för resonemang och tolkning.  
 
Det som är viktigt att tänka på med denna metod är att en observerad person inte 
nödvändigtvis beter sig som den hade gjort i vanliga fall. Stukát (2011, s 57) menar att om 
de observerade personerna ska bli mindre medvetna och störda av observerandet så krävs 
det en lång tillvänjningsperiod. Då jag endast observerade informanterna under ett tillfälle 
per klassrum så tog jag detta i beaktande. 
 

4.1.1 Genomförande av intervjuer och observationer 
Varje intervju inledde jag med att presentera vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska 
huvudkrav för att ge informanterna vetskapen om det individskydd de har rätt till under sitt 
deltagande. Dessa krav kallas för informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Sammanfattningsvis innebär dessa krav att 
informanterna får ta del av vilket syfte studien har och att informanternas deltagande är 
frivilligt, de har alltså rätt att avbryta sitt deltagande när som helst. Informanterna har även 
rätt till att bestämma över sitt eget deltagande, de behöver exempelvis inte besvara alla 
frågor som ställs. Informanterna blev även informerade om att deras deltagande i studien är 
helt anonymt, inga namn eller liknande uppgifter nämns i uppsatsen. Jag tydliggjorde även 
att det insamlade materialet endast används till min studie och att jag efter undersökningen 
att gör all data otillgänglig.  
 
Intervjun spelades in med hjälp av mobiltelefonen efter informanterna godkänt det innan 
inspelningen startades. Anledningen till att jag spelade in intervjuerna var för att inte 
riskera att missa viktiga detaljer som sas och för att det tar betydligt längre tid att 
skriva/göra anteckningar under intervjuns gång. Alla fyra samtal genomfördes på 
respektive informants arbetsplats och tog ca 40 minuter att utföra.  
 
Vid de två observationerna var jag en deltagande observatör och satt långt bak i 
klassrummet för att få en översikt över hur en lektion med digitala verktyg kan se ut 
(Stukat, 2011). Observationerna tog ca 1-1,5h att utföra. Som redskap tog jag med mig min 
dator där jag skrev det jag såg som relevant utifrån mitt utformade observationsschema (se 
bilaga 3).  

4.1.2 Urval  
Vid urvalet av lärarinformanterna hade jag kravet att de aktivt skulle använda sig av 
digitala verktyg i sin undervisning. Jag skrev mail till i princip alla skolor med utgiven 
mailadress (till rektor/lärare) på kommunens hemsida. Jag fick svar av tre skolor där det 
fanns en lärare som kunde ställa upp.  
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Vid urvalet av skolpolitiker var min tanke ett bekvämlighetsurval utifrån ett tips av en 
bekant. Denna skolpolitiker kunde inte medverka men skickade ärendet vidare vilket ledde 
till den skolpolitiker som ställde upp på min intervju.  
 
Totalt har fyra personer inom den valda kommunen ställt upp som informanter i min 
studie. De tre lågstadielärare som ställt upp på intervju arbetar i grundskolans tidigare år 
och alla med arbetssättet ASL (att skriva sig till läsning). Observationerna skedde i två av 
dessa lärares klassrum.  
 

4.1.3 Informanter 
I min studie har informanterna fiktiva namn för att undvika identifikation av läsaren och 
utifrån vetenskapsrådets tredje forskningsetiska princip, vilket innebär att den intervjuade 
personen har rätt till att vara anonym i studien. Namnen är oberoende av kön. Jag har valt 
att kalla mina lärarinformanter för Stina, Anna och Kalle. Skolpolitikern har jag valt att 
kalla för Mats.  
 

4.1.4 Analysmetod 
Vid analysarbetet använde jag mig av den analysmetod Fejes och Thornberg (2015, s.153) 
beskriver och kallar för interpretativ fenomenologisk analys.  
Vid transkriptionen av det insamlade materialet lyssnade jag på inspelningarna flera 
gånger, jag skrev först ner allt jag hörde på ett dokument på datorn. Jag lyssnade sedan på 
inspelningarna igen och tog ut det som jag ansåg passade för arbetet. Jag valde att skriva 
det informanterna sagt i en blandad form av både talspråk och skriftspråk.  
 
I en interpretativ fenomenologisk analys genomgås fyra olika steg. I första steget har jag 
läst min transkription noggrant, intervju för intervju. Jag har antecknat de frågor, tankar 
och reflektioner som dykt upp. 
 
I andra steget har jag återigen läst igenom transkriptionen och kontrollerat på de tidigare 
anteckningar som gjorts för att kunna identifiera ett tema. Dessa teman, eller mönster, har 
namngetts utifrån vilket innehåll eller sammanhang de hör till. Exempelvis att det material 
som handlar om datakrångel får rubriken ”nackdelar med digitala verktyg”. Här kan det 
enligt Fejes och Thornberg (2015) tyckas som att de teman som skrivs inte hör ihop och att 
innehållet i texten spretar åt olika håll, vilket jag kunde uppleva många gånger.  
 
I det tredje steget listade jag upp de olika temana och sorterade in dem i fyra/fem områden. 
Här hittade jag likheter och skillnader i materialet, vissa teman har jag uteslutit och andra 
teman lagts till i ett annat. Sedan har jag konstruerat överordnade teman som omfattar 
innehållet. Till exempel temat ”Google” hamnade under temat ”Digitala verktyg gör det 
lättare att delge information till andra”. 
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Det fjärde och sista steget i Fejes och Thornbergs (2015) analysmetod innebär att forskaren 
gör en sammanfattande tabell som översiktligt återspeglar textens innebörd och struktur. I 
tabellen ska det finnas citat som illustrerar varje kluster. Detta har jag valt att utesluta då 
jag inte ser något syfte med det steget i min studie.  
 
 
5 Resultatredovisning och analys 

5.1 Presentation av informanter 
Stina är en före detta IT-pedagog som nu arbetar som lärare i en nybyggd skola där det 
finns en god tillgång till digitala verktyg. Satsningen på digitala verktyg bestämdes av 
skolledning och kommunen innan uppstart av den nybyggda skolan. Stina berättar att varje 
klassrum är utrustade med smartboard och det går enkelt att boka en datavagn till lektionen 
vid behov. Det finns få Ipads och de som finns tillgängliga är till för de elever som har 
särskilda behov. Stina önskar att tillgången till Ipad vore större.  
 
Kalle arbetar också på en nybyggd skola, han har däremot inte så lång erfarenhet av 
pedagogyrket. Vid uppstart av skolan bestämdes att det skulle finnas active boards i varje 
klassrum och att de lärare som skulle börja arbeta på skolan skulle få en kurs för att lära sig 
använda dem. Kalle berättar att han inte var med vid uppstart av skolan och har därför 
ingen utbildning för sin active board. Vidare säger Kalle att det på skolan finns tillgång till 
både datavagnar och ipads som delas med alla klasser i F-5. Ipads köptes in efter det att 
pedagogerna tillsammans efterfrågat dem. Kalle önskar att de hade större tillgång till både 
datorer och ipads samtidigt som han tror att skolan har en större tillgång än många andra 
skolor i kommunen. 
 
Anna arbetar på en skola där det redan vid uppstart för cirka 25 år sedan, bestämdes att 
skolan skulle göra stora satsningar av IT. Hon berättar att de rektorer som arbetat på skolan 
har varit väldigt framåtsträvande gällande digitala verktyg vilket har lett till att de har 
tillgång till datorer i klassrummet, interaktiva skrivtavlor i varje klassrum, ipads och IT-
pedagoger. Hon berättar även att pedagogerna har efterfrågat digitala verktyg och tror inte 
att de skulle haft lika bra tillgång om de inte hade gjort det. Anna tror inte det hade 
fungerat med datavagnar, då har hon hellre 2-3 datorer i varje klassrum. Hon tror att det 
inte går att vara impulsiv på samma sätt och att det ofta slutar med att andra har tagit 
datorerna den tiden man bokat osv.  
 
Mats är ordförande i för- och grundskolenämnden i den valda kommunen. 
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5.2 Intervju skolpolitiker: 

5.2.1 Motiv bakom satsningar 
Skolpolitikern Mats berättar att kommunen tidigt valt att satsa på digitala verktyg. Nyligt 
gjordes en stor en-till-en satsning i hela kommunen för elever från och med åk 6. 
Mats berättar att det är ovanligt att en kommun går in och gör satsningar som denna.  
 

Det finns övriga som har gjort ganska bra satsningar i södra Sverige och sådär men då är det ju oftast 
en skola eller ett skolområde som gjort det. Det är inte kommunen som har gått in och sett till att det 
är likadant i hela kommunen. (Mats)  

 
Enligt Mats var den största motiveringen till att göra en en-till-en lösning i alla skolor 
framförallt att skapa större jämlikhet mellan eleverna. Innan satsningen diskuterades 
jämlikhetsfrågan ur ett socioekonomiskt perspektiv, alla elever hade inte samma 
förutsättningar till att vara förberedda på den framtida arbetsmarknaden som med största 
sannolikhet kommer att kräva digital kompetens.  
 

…men det tyckte vi var viktigt, för vi tycker att det är en jämlikhetsfråga helt enkelt och för att man 
ska få vara beredd på livet och på arbetslivet och jag menar allting som krävs av en när man är vuxen 
så kommer man behöva ha kunskapen om att kunna använda en dator och det är det inte alla som har, 
alla har inte en dator hemma eller tillgång på det sättet. (Mats) 
 

En annan motivering till införandet av de digitala verktygen i skolan var att lärarna skulle 
minska på kopieringsarbetet och pappersförbrukningen dels för att det är kostsamt men 
också för att det tar tid. Mats påpekar att det finns mer effektiva sätt att arbeta på, som till 
exempel med en smartboard eller projektor vid presentationer. Elevernas fokus kommer 
förbättras, både på presentationen och på eleven som redovisar.  

5.2.2 Utbildning 
Vid satsningen skulle alla lärare också gå en utbildning om hur man använder datorerna. 
Enligt Mats handlar det inte om att lärarna ska vara bäst på datorer men det är viktigt att 
kunna hantera dem. I kommunen finns det ingen skola som inte har tillgång till digitala 
verktyg, det har varit liknande satsningar innan som bland annat inneburit att skolorna fått 
tillgång till datorvagnar och elever med särskilda behov har fått dator om de behövt det.  
 
När lärarna fick datorer skulle alla gå PIM-utbildningen, det är en grundutbildning för att 
kunna hantera en dator. Mats är osäker vilka fortbildningar som finns men säger att de 
datapedagoger som finns ute på skolområden och som har ansvar över dem. De ska hjälpa 
lärarna i hur de ska använda datorn på ett pedagogiskt bra sätt i undervisningen. Här säger 
Mats att det är stor skillnad hur långt man kommit i arbetet med digitala verktyg i skolorna 
i kommunen, det krävs en drivande pedagog som får med sig många andra kollegor för att 
utvecklingen ska ledas framåt. De digitala verktygen ska bidra med att höja nivån och 
lättare nå upp till resultat, de ska bli hjälpmedel och inte vara leksaker. Mats erkänner att 
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en del lärare kanske behöver mer stöd och hjälp med hur de ska använda verktygen än vad 
de har fått.  
 

5.2.3 Utveckling tar tid 
Kommunen kan ge skolorna tillgång till de digitala verktygen men det är enligt Mats svårt 
för kommunen att påverka hur arbetet i skolan fortgår med dem. Vissa lärare satsar 
helhjärtat på att aktivt använda verktygen och vissa kan tycka att det är besvärligt. Mats 
menar att det alltid dyker upp hinder vid digital teknik, såsom att datorerna går sönder och 
man har alla läromedel på datorn men de kan ändå överlag se att de flesta av eleverna varit 
ganska nöjda med satsningen. Läraryrket är något vi i kommunen tycker hela tiden ska 
utvecklas, lärare ska inte ha samma lektion idag som de hade för 5 år sedan. Man måste 
hela tiden uppdatera och tänka efter eleverna och den enskilda elevgruppen och de 
individuella behoven som finns i gruppen. Samhällets utveckling var också en av 
anledningarna till satsningen av digitala verktyg. Mats säger:  
 

Vi måste utbilda eleverna så att de har de kompetenser och erfarenheter som samhället kräver, det är 
anledningen till varför skolan måste följa samhällets utveckling. (Mats)  

 
Mats anser att alla förändringar tar tid och måste få ta tid, tanken är inte att de digitala 
verktygen ska användas i alla moment. De ska finnas som ett hjälpmedel och ska användas 
som ett pedagogiskt verktyg och höja resultaten. Därför var kommunen noga med att inte 
bara kasta ut digitala verktyg till skolorna, verktygens syfte var att användas på ett bra 
pedagogiskt sätt för att uppnå kunskapsmålen.  
 

5.2.4 Fördelar med digitala verktyg i skolan  
Mats menar att de digitala verktygen även är ett jättebra hjälpmedel för elever med annat 
modersmål än svenska och elever med dyskalkyli eller dyslexi. Många av dessa elever 
skulle haft dator även utan en-till-en satsningen så satsningen har gjort att dessa elever inte 
utmärks i klassrummet på samma sätt nu när alla elever har dator.  
 
Det som Mats kan se som positivt med satsningen är att redovisningar blir smidigare, 
kommunikationen mellan elever och lärare underlättas via Googles funktioner, läraren kan 
kontrollera elevernas texter medan eleverna skriver utan att hänga över deras axlar och 
snabbare stötta och se var problemet sitter och utifrån det få individuell hjälp direkt. Mats 
tror att kontakten med vårdnadshavarna blir mer kontinuerlig, det är nog lättare för dem att 
följa sitt barns utveckling. Mats tror att det finns oändliga möjligheter att utveckla 
verktygen pedagogiskt. Eftersom ingen vet hur skolan kommer att se ut om tio år så är det 
viktigt att man använder tekniken för att nå de mål som finns uppsatta idag. I det arbetet 
kan det vara bra att få testa olika digitala verktyg.  
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5.2.5 Nackdelar med digitala verktyg i skolan 
De hinder som finns med digitala verktyg i skolan är enligt Mats inte helt övervunna ännu. 
Det är rektorernas ansvar att organisera verksamheten utifrån hur man vill att den ska vara, 
Mats hoppas därför att de görs beställningar och budgeteras så att de digitala verktygen 
underhålls och repareras vid behov. Undervisningen är beroende av så mycket annat än 
bara pedagogen och pedagogens kunskap, därför måste rektorn se till att undervisningen 
har bästa möjliga förutsättningar för att tekniken inte ska strula allt för mycket i 
undervisningen.  
 
Mats tycker att det är viktigt att lärarna inte tar bort handstil i sin undervisning hur bra det 
än kan vara att använda de digitala verktygen. Eleverna ska kunna skriva så att man ser vad 
som står, papper och penna måste finnas i klassrummet. Skolan måste hela tiden följa 
utvecklingen och koppla den mot forskning som kommer. Evidens som finns av 
användningen av digitala verktyg är att använda tekniken vid rätt tillfällen och att använda 
papper och penna vid andra tillfällen.  
 

…det diskuteras mycket kring hur elever idag både stavar och skriver sämre och genom att man inför 
dator så är det klart att det blir konsekvenser på andra färdigheter, tyvärr. (Mats) 

 
Fler problem med införandet av digitala verktyg säger Mats är lärarnas digitala kompetens, 
det är vanligt att eleverna är betydligt bättre på de digitala verktygen än vad lärarna är. 
Eftersom många lärare inte är vana att lämna ifrån sig kontrollen och anser att de ska 
kunna mer än sina elever så blir detta ett problem. Att införa digitala verktyg i skolan är 
väldigt kostsamt och det har visat sig att datorerna ofta går sönder för att eleverna är 
vårdslösa. Det är skolans ansvar att lägga upp bra regler kring datorerna. Valet av system 
till verktygen kan enligt Mats ses som ett problem: 
 

Eftersom att det var kommunen som gjorde satsningen är den huvudman och har gjort upphandling 
med Google för att använda Google Drive, av detta har uppstått stora diskussioner. Diskussionerna 
handlar ofta om hur man på skolorna ska skydda eleverna utifrån personuppgiftslagen (PuL) och annat 
liknande man måste förhålla sig till. Det går alldeles för mycket energi och pengar på valet av lär-
plattformar. (Mats)  

5.2.6 Sammanfattning 
De främsta motiven bakom kommunens satsning var att undervisningen skulle bli mer 
jämlik för eleverna. Andra motiv vara att kostnaderna för kopiering skulle minska, 
underlätta för elever med dyslexi och liknande samt öka samarbetet mellan eleverna och 
läraren. Verktygen skulle bidra med att resultaten i skolan skulle höjas och vad Mats kan se 
överlag så är både lärare och elever nöjda med satsningen. De digitala verktygen gör även 
att vårdnadshavarna har större insyn i sitt barns utveckling i skolan.  
 
Mats påpekar att utvecklingen tar tid och att denna kommun väljer kvalité före kvantitet 
samtidigt som en av nackdelarna med verktygen är att lärarna inte fått nog med 
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utbildning/fortbildning för verktygen. Genom arbete med digitala verktyg blir andra 
färdigheter, såsom handstilen, drabbad. Det är kostsamt när verktygen går sönder och valet 
av system som kommunen ska göra tar väldigt mycket energi.  

5.3 Intervjuer med lärarinformanter:  

5.3.1 Samarbetsmöjligheter  
De intervjuade pedagogerna visar alla tydligt ett stort intresse för användningen av digitala 
verktyg i klassrummet. Lärarna talar om de fördelar som finns med digitala verktyg och 
alla tre pratar om samarbetsmöjligheter som öppnar sig vid arbete med verktygen. Stina 
berättar att i hennes klass sitter de alltid i par när de producerar texter och då de tränar på 
olika matteprogram för att kunna diskutera tillsammans. Stina menar att de digitala 
verktygen bidrar till tillfällen där eleverna diskuterar med varandra och skapar en dialog de 
lär sig av varandra och utvecklas tillsammans:  
 

Men att de jobbar tillsammans det handlar ju inte bara om samarbete utan de diskuterar ju och 
utvecklar ju varandra också för att det blir ju... (Stina)  

 
Kalle tycker att hans elever blir både duktiga på att resonera tillsammans och att hjälpa 
varandra utan att direkt säga svaret. Han har provat att matcha svaga elever med starka och 
de som kan lika mycket och han tycker att man där kan se att elever lyfter varandra på 
olika sätt. Förutom att eleverna blir duktiga på att hjälpa varandra kan Anna i sin klass 
också se att eleverna tidigt börjar intressera sig för språket och diskuterar språkstrukturer 
under samarbetet. Hon säger att detta är hennes första klass där man redan i ettan börjar 
prata om hur språket ser ut så tidigt. Anna anser även att eleverna måste jobba tillsammans 
med datorerna så att det inte bara blir ”en skärm som de jobbar med”. (Anna)  
 

5.3.2 Digitala verktyg gör det lättare att delge information med andra 
Lärarna var även eniga om att de digitala verktygen på olika sätt gör det enklare för både 
lärarna att delge uppgifter som ska göras och för eleverna att visa sina färdiggjorda 
uppgifter. Det kan handla om att läraren lägger upp veckobrevet på klassbloggen, delar en 
aktivitet med kollegor via Google drive eller att läraren lättare kan ha en genomgång eller 
visa klipp på den interaktiva skrivtavlan. Det handlar också om att de digitala verktygen 
bidrar till att, framförallt skrivuppgifter, blir lättare för elever med finmotoriska svårigheter 
eller elever som i vanliga fall är svåra att motivera att slutföra uppgifter. Många blir 
motiverade för att de kan visa klasskamrater, föräldrar och lärare vad de kan och gjort.  
 

De eleverna å jag tycker är kul är att de blir väldigt stolt över sina arbeten, de tyckte att det var fint å 
alla kunde läsa deras arbeten. För en elev som har svårt med finmotoriken och tycker att det är jobbigt 
att skriva ett ord så blir det ju oftast jättesvårt för någon annan att läsa det dom har skrivit. (Anna) 
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5.3.3 Kvalitén och kvantiteten ökar med digitala verktyg 
Anna tycker att kvalitén ökar då eleverna lägger mer tid på sina arbeten. Även Kalle tycker 
att eleverna lättare kan producera längre texter för att de orkar mer vid digitala verktyg än 
utan. Kalle talar om hur elever med hjälp av verktygen inte behöver fokusera på att texten 
är läslig eller inte vilket medför att texterna blir långa och med ett bra innehåll. Kalle 
tycker att de digitala verktygen underlättade arbetet då han, med sina dåvarande ettor, 
påbörjade arbetssättet ”att skriva sig till läsning”. Han tycker att det bidrog med att de 
nuvarande treorna kan producera ganska långa texter.  
 
Stina säger att det både är lättare att presentera texter och annat med hjälp av smartboarden 
och andra digitala verktyg. Hon menar att eleverna kan bli mer sporrade när de ser vad 
andra har gjort. Hon talar också om att uppgifterna som elever får av henne får en större 
meningsfullhet då det finns fler mottagare av texterna när man lägger ut dem på bloggen. 
Hon säger att det blir enklare för eleverna att visa och berätta vad de gjort för 
vårdnadshavare. Stina säger också att hindret försvinner för de eleverna som får bråka 
mycket med pennan och har lätt att tappa lusten att fortsätta. Hon tycker att eleverna inte 
ska fastna i sitt skrivande bara för att pennan bråkar.  
 

5.3.4 Elever med finmotoriska svårigheter 
Alla lärare nämner lyftet som blivit för de elever som slipper fokusera på att pennan bråkar 
när texter ska produceras. Anna säger att det är en stor skillnad för elever som har svårt 
med finmotoriken, de tappar inte skrivlusten lika fort och har lättare att åstadkomma sitt 
jobb. Besväret för dessa elever kan dock komma tillbaka då de ska börja skriva mer för 
hand och framförallt orka skriva för hand. Anna säger att man måste tänka på vad som är 
viktigast då inte handstilen bedöms på samma sätt som innehållet i en text. Hon tycker man 
bör fokusera på att låta dessa elever få visa att de kan prestera.  
 

Med en dator kanske dom kan skriva tio till tjugo meningar innan dom når samma trötthet. Då blir det 
en väldigt stor skillnad å vad är det som räknas? – Handstil är ju inte betygsgrundande men innehåll ä 
ju de. Dom ska ju kunna skriva å göra sig förstådda för hand å de vill vi ju att dom ska lära sig å de 
tränar vi på nu men de märkts en tydlig skillnad. (Anna) 

 
Kalle berättar att dessa elever inte längre hämmas av att ha finmotoriska problem när en 
text ska produceras. Han säger även att fler elever får chansen att visa vad de verkligen kan 
med hjälp av verktygen:  
 

Ja har flera stycken som har det svårt med finmotorik och de hade ju aldrig kunna producera det de 
gör skriftligt om de inte hade den möjligheten att använda verktygen. (Kalle) 

 
Stina tycker sig se att eleverna orkar mer vid arbete med de digitala verktyg och precis som 
Kalle och Anna säger hon att eleverna med finmotoriska problem inte hindras från att 
skriva en längre text. Som både Kalle och Anna säger även Stina att fler elever får visa vad 
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de kan och därför bidrar även verktygen till en mer likvärdig undervisning. Stina säger att 
det är svårt att jobba med pennan när man är liten och när man ska skapa texter så är 
datorerna en enorm resurs.  
 

5.3.5 En mer effektiv läs-och skrivinlärning 
Både Stina och Anna tycker att både läs-och skrivinlärningen blir mer effektiv för 
eleverna, alla tycker även att det är en större kvantitet på de texter som skrivs med digitala 
verktyg än utan. Kalle säger att eleverna producerar längre texter då de inte behöver tänka 
på hur bokstäverna skrivs. Kalle tror inte att de digitala verktygen bidrar till att eleverna lär 
sig fortare med verktygen utan att verktygen endast förenklar lärandet. Eftersom att detta är 
Kalles första klass så är det svårt för honom att avgöra om de digitala verktygen är mer 
effektiv för eleverna vid läs-och skrivinlärningen: 
 

Beroende på vad man gör blir lektionen mer effektiv, det har även betydelse för vilka de är. Alla lär 
sig inte på samma sätt å ingen är den andra lik. De bero på vem de är. Jag tro inte att man lär sig 
fortare utan att digitala verktyg snarare förenklar lärandet. (Kalle) 

 
Både Stina och Anna påpekar att eleverna lär sig att knäcka läskoden snabbare nu, både 
med hjälp av de digitala verktygen men också med arbetssättet ”att skriva sig till läsning”. 
Detta säger Stina är tack vare att det är lättare att skriva, eleverna får ihop betydligt fler 
meningar på dator jämfört med pennan. Anna säger att hennes nuvarande elever både lärt 
sig skriva och läsa snabbare än vad hennes tidigare elever gjort. Anna säger att de även fått 
en större kvalité på arbetena och att inlärningen samtidigt blivit mer effektiv. Eleverna lär 
sig mer på kortare tid vilket beror på det sätt de arbetat med (ASL) och då har ju datorerna 
hjälpt till, ASL är ett nytt sätt att lära sig läsa på och Anna tror att det är ett hållbart sätt att 
lära sig på. Anna säger att effektiviteten som blir är att det gått snabbare med 
läsinlärningen och att de genom det kunnat ”lägga krut på annat”. (Anna)  
 

5.3.6 Digitala verktyg förenklar färdighetsträningen 
Lärarna säger att de digitala verktygen förenklar färdighetsträningen i olika ämnen som 
inte läroböckerna kan bidra med på samma sätt. Både Kalle och Stina säger att det i 
matematiken blir enklare att se vad eleverna är säkra på och vad eleverna skulle behöva 
träna mer på i jämförelse med vad det är när eleverna tränar i matematikboken. I Kalles 
klassrum använder de ofta sina Ipads till färdighetsträningen vilket gör att det går enkelt att 
öva. Stina säger att hon enkelt kan visa och berätta för eleverna vad de ska träna på och 
sedan när hon sett resultatet kan hon utmana dem vidare. Det är också lättare för eleverna 
att se vad de själv behöver träna på. Det är också lättare att bedöma eleverna, exempelvis 
att se hur en elev har det med stavning eller liknande så går Stina in på Google Apps och 
kan direkt berätta för eleven vad han eller hon behöver öva på. I Annas klassrum spelar de 
spel när de tränar mängdträning.  
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5.3.7 Fler elever integreras i undervisningen 
Det lärarna lyfter fram mest i intervjuerna är att de digitala verktygen gör att fler elever 
integreras i undervisningen. Alla får chansen till att visa vad de kan men det beror också 
mycket på hur läraren väljer att använda verktygen. Anna påpekar att det är viktigt att 
lärarna sätter sig och funderar vad de ska ha verktygen till, exempelvis för att undvika att 
datorerna bara är skrivmaskiner. Stina tycker att smartboarden är fantastisk för att den 
fångar eleverna uppmärksamhet: 
 

Att använda den å inte bara för att visa allting utan att man kan interagera med barnen och det blir 
mera meningsfullt. Än att barnen bara sitter still å lyssna… Den ger mer möjlighet för alla barn å få 
visa sina tankar. (Stina) 

 
Stina tycker att det är lättare att göra uppgifter tillsammans med eleverna, de kan lättare 
hänga med för att matteboken finns digitalt, därmed kan alla se både sin mattebok och på 
smartboarden vad man pratar om. Man kan också byta sida, gå tillbaka och klicka vidare 
vilket man aldrig skulle kunnat göra med en Whiteboard.  Om Stina hade haft samma 
lektion om exempelvis tallinjen hade hon behövt rita upp tallinjen flera gånger och inte 
kunnat gå tillbaka och prata om samma sak de gjort lektionen innan. Detta gynnar även de 
elever som är borta under en lektion, eftersom Stina kan då skicka hem genomgången de 
haft. Kalle har liknande tankar kring den interaktiva tavlan som Stina, han säger att 
eleverna kan vara mer aktiv tillsammans med honom nu, då de kan vara med när han 
plockar fram saker på tavlan. Kalle säger även att de elever som inte kunde läsa 
inledningsvis kunde ändå vara med på genomgångar och förstå det som står på den 
interaktiva tavlan då symboler representerade olika texter. Symbolen var placerad bredvid 
texten. När eleverna inte kunde läsa kunde de ändå få känna att de kunde prestera i skolan, 
det är tack vare verktygen.  
 

5.3.8 Nackdelar med digitala verktyg 
Trots den positiva inställningen till de digitala verktygen så kan lärarna se vissa brister med 
dem. Alla tre är överens om att datorerna kan krångla på olika sätt såsom när datorerna 
behöver repareras eller när de hänger sig. På Stinas skola så finns ingen speciell 
handlingsplan ifall smartboarden skulle gå sönder. Stina säger att de digitala verktygen inte 
får gå sönder. När de inte fungerar blir lärarna helt ställda. Hon säger även att är det henne 
som kollegorna hämtar när tekniken krånglar eftersom att hon är före detta IT-pedagog. 
Kalle tycker att de digitala verktygen oftast går smidigt men att det alltid dyker upp 
situationer där datorerna kan hänga sig.  
 
Fler brister som lärarna kan se med digitala verktygen och som de håller med varandra om 
är att de blivit beroende av de digitala verktygen. Stina säger att de är beroende av att 
tekniken fungerar för att undervisningen också ska göra det. Hon säger att de lärare som 
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tidigare tyckt att den nya tekniken i undervisningen varit skrämmande och inte velat börja 
använda den inte skulle klara sig utan den idag.  
 
När man som lärare är van vid att arbeta med datorer i sin undervisning kommer det enligt 
Anna att vara svårt att byta till en klass eller skola där det inte finns digitala verktyg eller 
att tillgången inte är lika stor. Datorerna är helt klart beroendeframkallande. En pedagog 
som är van vid tekniken måste lägga om hela sin undervisning ifall de ska börja jobba utan 
dem. Anna säger även att eleverna blir beroende av tekniken, i hennes klass är det 
framförallt de elever som har finmotoriska svårigheter som har svårt att släppa datorerna 
för att arbeta med pennan.  
 
Enligt Kalle lever vi i ett sårbart samhälle då vi är beroende av tekniken. De dagar det 
blivit strömavbrott eller liknande passar han och de andra lärarna på skolan på att prata om 
just detta med eleverna. Han tycker samtidigt att det kan vara bra att visa eleverna hur 
teknikbundna vi faktiskt är idag, för att ”…mycket bygger på att allt de här 
fungera…”(Kalle).  
 

5.3.9 Viktigt att behålla delar av den traditionella undervisningen 
Trots att den nya tekniken har bidragit till mycket positivt är det viktigt att inte helt släppa 
det traditionella sättet att lära sig på enligt de tre pedagogerna. Kalle säger att man ska 
blanda det nya med det gamla så att allt passar ihop på ett bra sätt eftersom att det ena inte 
utesluter det andra. Han tror att man måste komplettera och inte lägga bort det traditionella 
helt och hållet. Anna tror att eleverna behöver en egen handstil och att de måste kunna 
jobba icke-digitalt också, även om vi inte vet hur framtiden kommer att se ut. Hon säger att 
det är viktigt att lära sina elever att skriva och alla andra färdigheter som rita, prata och 
argumentera så att inte allt blir framför en skärm. Det ska vara ett stort samspel med 
varandra.  
 

5.3.10 Brist på fortbildning av verktygen 
Både Kalle och Anna kan ibland känna en brist på utbildning av de digitala verktygen. 
Kalle säger att han skulle behöva en bättre utbildning för att kunna använda tekniken på ett 
ännu bättre sätt, framförallt den interaktiva skrivtavlan. Detta säger Kalle beror på att de 
som började på den nybyggda skolan från början fick grundutbildningen för smartboarden, 
när han började var det lärarna som fick lära honom. Dock tror han inte att de som gått 
grundutbildningen har bättre lektioner med den interaktiva skrivtavlan än vad han har. Han 
tror att han efter en utbildning får lära sig alla finesser som finns och han kommer då att 
kunna nyttja den interaktiva skrivtavlan mycket mer än vad han gör idag.  
 
Anna känner att det kan vara svårt att veta hur de digitala verktygen ska användas i de 
yngre åldrarna så att det inte bara blir en skrivmaskin. Anna känner att hon borde lära sig 
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mer om smartboard för att hon skulle vilja arbeta med den mer än vad hon gör idag. För att 
lära sig mer om smartboard säger Anna att hon har ansvaret att ta kontakt med andra 
pedagoger som arbetar med den på ett bra sätt och har bra lektioner med den. Stina är aktiv 
gällande utbildningar och att utbilda andra kollegor. När det kommer nya lärare till skolan 
som inte arbetat med smartboard innan får de utbildning på den.  
 

5.3.11 Sammanfattning 
Lärarna tycks ha god användning av de digitala verktygen, framförallt när alla tre använder 
sig av metoden ”att skriva sig till läsning” vilket i princip kräver tillgång av digitala 
verktyg i undervisningen. Alla lärare låter sina elever producera texter tillsammans vilka 
sedan delas med läraren och med andra. För lärarna spelar det ingen roll vilket ämne de 
har, för det mesta framställs all text på datorn och tillsammans i par. De största fördelarna 
informanterna lyfter är att samarbetet möjliggörs på ett annat sätt, information är lättare att 
delge andra, kvalité-kvantitet på texter ökar, läs-och skrivinlärningen blir mer effektiv, 
lättare med färdighetsträning på digitala verktyg och att elever med finmotoriska 
svårigheter integreras bättre.  
 
Lärarna uppger även att planering av aktiviteter eller liknande kan ske via Google apps 
tillsammans med kollegorna vilket även det förenklar pedagogyrket. Lärarna använder och 
delar med sig och blir inspirerad av andra kollegor över hela landet via bloggar, facebook 
och andra sidor som lektion.se.  
 
Sammanfattningsvis använder lärarna digitala verktyg för att skapa en mer likvärdig 
utbildning för eleverna. De digitala verktygen bidrar på detta sätt genom att alla elever, 
oavsett motoriska svårigheter eller inte, har lika stor chans till att visa vad de kan. Den 
interaktiva skrivtavlan finns i alla informanters klassrum, denna används till genomgångar, 
presentationer och för att lätt visa/undersöka/spela något tillsammans.  
 
Det lärarna kan se som negativt med verktygen är brist på fortbildning, att verktygen 
krånglar och lärarna vet inte vad de ska göra vilket gör skolan sårbar. De säger även att det 
har skapats ett beroende ur både ett lärar- och elevperspektiv. Framförallt för de elever 
med finmotoriska problem.  
 

5.4 Observationer 

5.4.1 Hur kan digitala verktyg användas i undervisningen? 
I min studie har jag valt att göra observationer för att få exempel på hur en undervisning 
där digitala verktyg används aktivt kan gå till. Observationerna är gjorda i Stina och Annas 
klassrum.   
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Under observationerna fick eleverna feedback av både sin lärare och sina klasskompisar. I 
den första observationen som gjordes hos Anna fick jag se hur eleverna samarbetar kring 
en text och vid den andra observationen, hos Stina, arbetade eleverna individuellt. Vid 
samarbetet i Annas klassrum hjälptes elever åt med det språkliga (stavning, val av ord osv.) 
och idéer på hur deras gemensamma text skulle fortgå. Genom samarbetet kunde Anna gå 
runt och hinna med att hjälpa alla eftersom eleverna stöttade varandra. Hon hade ”färre” att 
hjälpa. Eleverna fick en mer djupgående konstruktiv feedback som gjorde att eleverna inte 
fick svaren serverade för sig utan fick tänka och diskutera med varandra.  
 
I Stinas klassrum var eleverna, trots individuellt arbete, lyhörda mot sina klasskamrater 
ifall de behövde hjälp vilket medförde att alla involverade sig på sin eller andras uppgifter. 
Detta underlättade för Stina som ibland behövde stanna längre tid hos vissa elever. 
Ljudvolymen var hög när eleverna hjälpte varandra. Detta löste eleverna som stördes med 
att hämta hörlurar som fanns lättillgänglig. Eleverna var mycket mottagliga för den 
feedback och hjälp de fick av varandra. De var duktiga på att ge varandra konstruktiv 
kritik, eleverna berättade inte felet klasskompisen gjort utan hur en förändring hade kunnat 
göra texten ännu bättre.  
 
Under observationerna jobbade eleverna med uppgifter med utmaningar anpassade efter 
förmåga. Det tog dock lång tid med uppstart av uppgiften för eleverna. Några klagade på 
motivationsbrist till att skriva en faktatext, vissa hade glömt bort lösenord på Google Drive 
och några fastnade direkt för de inte visste hur de skulle gå vidare med uppgiften trots 
tydlig introduktion under båda observationerna. Observationerna visade att de flesta av 
eleverna var aktiva och arbetsvilliga men i båda observationerna fanns en i varje klass som 
inte fick något gjort. I båda observationerna verkade eleverna vara intresserade av 
varandras arbeten och fortsatte, efter lektionens slut, att diskutera sina arbeten.  
 
Under båda observationerna gynnades eleverna av att ha en smartboard då placeringen gör 
det tydligt för alla elever att se. I jämförelse med en whiteboard kunde läraren enkelt under 
genomgången visa och tydliggöra genom pilen från datorn istället för att stå framför och 
ibland dölja vad man gör. Det var lätt för läraren att ha en genomgång och kunna visa flera 
saker samtidigt och eftersom det går smidigt att byta dokument. Under båda 
observationerna så släcktes smartboarden två gånger per observation. Detta störde de 
elever som ibland behövde läsa något som stod på den under lektionen.  
 
I båda klassrummen var de digitala verktygen lättåtkomliga för både läraren och eleverna. 
Elevernas arbete vid datorn startades snabbt och vid behov gick eleverna och hämtade 
hörlurar ifall de ville använda sig av talsyntes. Talsyntesen har många syften, att 
exempelvis höra vad man tidigare skrivit och vad man skriver under textproduktionen. 
Eleverna ska bland annat lära sig att lyssna på texten så att den blir någorlunda rättstavad. 
Talsyntesen bidrog till att många la stort fokus på stavning istället för textens innehåll.  
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Läraren kunde även via Google drive se vilka som var i behov av hjälp och ge en direkt 
feedback till eleverna. Eleverna fick feedback där de tilläts att tänka efter och vid frågor 
fick eleverna inte svaret direkt av läraren. Under båda mina observationer gav de två olika 
lärarna feedback till sina elever som fokuserade på struktur och innehåll snarare än 
rättstavning eller liknande.  
 
Vid båda observationerna skulle uppgiften som gjordes presenteras. Eleverna la mycket 
fokus på utseendet av presentationen. De sökte bilder på internet och fastnade på något helt 
annat än bilden de egentligen skulle ha, de lägger exempelvis till färg och förstorade text. 
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6 Diskussion 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera och besvara mina frågeställningar.  

6.1.1 Kommunens motiv bakom IT-satsningar 
Steinberg (2013) betonar vikten av att kommunerna och skolorna klargör pedagogiska och 
långsiktiga syften innan de digitala verktygen införs i skolan, annars finns risken att 
verktygen inte används fullt ut eller inte alls. Om inte personalen har utvecklat idéer för 
hur de vill använda verktygen så är det enligt Steinberg (2013) viktigt att skolledaren väljer 
att vänta med inköpen. Mats förklarar att det största motivet bakom kommunens stora 
satsning, en-till-en satsningen, var att undervisningen skulle bli mer jämlik för eleverna. 
Fortsättningsvis menar Mats att jämlikheten framförallt handlade om att elever med en 
socioekonomisk dålig bakgrund skulle få större möjlighet att arbeta med uppgifter hemma. 
Hyléns (2011) granskningar påvisar positiva effekter för elever i liknande 
hemförhållanden.  
 
Effektiviseringen av undervisningen var ett av de motiv som låg bakom kommunens beslut 
av IT-satsningarna. Att digitala verktyg effektiviserar undervisningen håller både Ryan 
(Jämterud, 2012) och lärarinformanterna med om. Ryan (Jämterud, 2012) och 
lärarinformanterna anser att eleverna orkar fler uppgifter vid dator än vad de skulle ha gjort 
med papper och penna samt att de elever med finmotoriska problem gör bättre ifrån sig när 
de får producera text framför datorn. Mats påpekar att satsningar på digitala verktyg 
handlar till viss del även om att höja resultaten i skolan, men framförallt för likvärdigheten. 
Till exempel för de elever som på grund av finmotoriska problem inte skulle fått lika stor 
chans att visa vad de kunnat utan verktygen. Det handlar också om vikten av att eleverna är 
väl förberedda inför arbetslivet som kommer att kräva digital kompetens (Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén, 2011).  
  
För att eleverna ska få digital kompetens är det viktigt att lärarna har god kompetens. För 
detta behöver lärarna rätt utbildning för verktygen. Om lärarna inte får en bra utbildning 
kommer användningen av verktygen att minska enligt Hansson (2014). I kommunen finns 
en stor variation hur mycket och hur verktygen används, det beror enligt Mats på hur 
engagerad och framåtsträvande man är som lärare. Lärarinformanterna håller med om att 
det krävs en vilja hos dem att fortbilda sig, men lärarna känner att det är tiden som brister. 
Oxstrand (Pålsson, 2013) menar att lärare som inte är intresserade av att lära sig de digitala 
verktygen använder dem för att förstärka det traditionella sättet att undervisa på.   

6.1.2 Fördelar respektive nackdelar med digitala verktyg 
Resultatet av studien visar att de informanter som deltagit har en positiv inställning till 
digitala verktyg i undervisningen. Informanterna upplever och strävar efter att verktygen 
ska bidra till en mer likvärdig undervisning för eleverna (Läroplanen, 2011). Det handlar 
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framförallt om elever med finmotoriska svårigheter. Samtidigt kanske dessa elever skulle 
behöva träna mer på finmotoriken än vad de gör när verktygen används dagligen. Anna 
tycker däremot att man som lärare bör prioritera att låta eleverna prestera vid datorn och 
lösa svårigheterna senare.  
 
Lärarinformanterna kan precis som Agelii Genlott, Grönlund (Lindström, 2015) se att både 
elevernas läs- och skrivförmåga förbättras med hjälp av arbetssättet ASL. De lärare som 
deltagit kan idag inte tänka sig att undervisa utan digitala verktyg. Att inte kunna undervisa 
utan digitala verktyg ger mig en inblick i hur verktygen kan framstå som negativt i skolan, 
nämligen ett beroende av att alltid ha tillgången till verktygen. Det innebär att skolan blir 
sårbar. Det måste finnas handlingsplaner i hur lärarna ska göra när de digitala verktygen 
inte fungerar. Det som gör skolan mest sårbar, såsom jag upplever det, är att lärarna inte är 
inställd på att något kommer att hända med verktygen. Skolpolitikern Mats säger att det är 
skolans rektor som ska utforma handlingsplaner kring digitala verktyg. Även Steinberg 
(2013) påpekar att lösningen på en förändrad inställning om beredskap ligger hos rektor 
som också har ansvaret att undervisningen håller hög kvalité.  
 
Skolpolitikern menar att det råder stora diskussioner om de nackdelar de digitala verktygen 
kan bidra med, bland annat att elevernas stavning och skrivning skulle blivit sämre i 
samband med att de inte tränar handstil lika mycket nu som förr. Skolpolitikern framför 
betydelsen av att lärarna inte tar bort handstilen från undervisningen då eleverna ska kunna 
skriva med läsbar handstil. Efter intervjuerna har jag bildat mig uppfattningen om att de 
lärare som arbetar med ASL ofta får mothugg från samhället för att de inte tränar handstil 
på det traditionella sättet. I forskning gjord av Heilä-Ylikallio & Häggbom (2011, s.107) 
konstateras att elevers handskrift inte blir lidande av att använda dator vid skrivande i 
skolan. Lärarinformanterna menar att de digitala verktygen ska på samma sätt som pennan 
användas vid de tillfällen som passar uppgifterna.  

6.1.3 Förutsättningar för att lyckas med digitala verktyg i skolan  
För att analysera skolorna och kommunen vidare använder jag mig av Jedeskogs (1998) 
fyra barriärer. Första barriären innebär att skolan får tillgång till verktygen, tid för att lära 
sig verktygen och att skolan får ett bra system både inom datorn och hur de ska användas i 
skolan. Mats pratar om den tillgång kommunen gett sina skolor och berättar att det inte 
finns någon skola inom kommunen som inte har tillgång till digitala verktyg men att alla 
skolor inte kommit lika långt. Enligt Jedeskog (1998) måste det finnas en intern vilja för att 
förändringar ska kunna ske i skolan. Mats påpekar att alla lärare har gått PIM-utbildningen 
för att kunna hantera en dator och använda den på ett pedagogiskt sätt. Lärarna verkade 
tycka att vid krångel med tekniken så var handlingsplaner bristfälliga. Endera var det dem 
själva som var lösningen eller så hade de ingen aning om vart de skulle vända sig. Det är 
rektor som har ansvaret för att utforma handlingsplaner.  
Andra barriären kallar Jedeskog (1998) för den psykologiska barriären, denna barriär 
upplever jag som forcerad i skolorna då den framförallt syftar på lärarnas inställning till 
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verktygen och hur lärarna ändrar sin roll efter hur verktygen ska och kan användas på olika 
sätt. Denna inställning till verktygen uppfattar jag att alla lärarinformanter har. Steinberg 
(2013) anser att det handlar om att lärarna måste våga lämna en del av kontrollen till 
eleverna vilket lärarna berättar att de gör.  
Det råder inga tvivel om att värderingbarriären är något som alla informanter strävar efter. 
Informanterna diskuterar om hur digitala verktyg kan bidra med en likvärdig utbildning för 
alla eleverna utifrån deras egna förutsättningar, allt ifrån elevers finmotoriska problem till 
elever med dyslexi och elever med annat modersmål än svenska. Jedeskogs (1998) sista 
barriär som finns för skolorna och kommunen att ta i beaktning för är maktbarriären som 
innebär att skolledning involverar lärarna i de beslut som berör dem. Av de intervjuer jag 
gjort med lärarna så kunde många se att önskemål om mer tillgång till olika verktyg eller 
mer verktyg har betydelse för satsningar skolan och kommunen gör. Skolledningen har nog 
varit lyhörd i lärarnas mening trots att de alla önskar större tillgång.  

6.1.4 Hur bör läraren arbeta med digitala verktyg 
Den modell Steinberg (2013) beskriver handlar om vad som krävs för att undervisningen 
ska lyckas med digitala verktyg, framförallt hur läraren bör förändra sitt sätt att arbeta med 
den tillgång som finns på skolan. Min bedömning, utifrån både intervjuer och 
observationer, är att ingen av lärarinformanterna befinner sig i det första stadiet där digitala 
verktyg används som ersättning för papper och penna. Det andra stadiet som handlar om 
att eleverna presenterar sina arbeten både i klassrummet med hjälp av Smartboard och 
powerpointpresentationer men också på klassbloggar och e-mail uppger lärarna att de 
arbetar med. Min bedömning är att alla lärare även ligger nära det tredje stadiet i modellen, 
vilket innebär att de modifierar sin undervisning med hjälp av verktygen. De digitala 
verktygen används på olika och mer avancerade sätt. Lärarna talar om att eleverna 
producerar egna filmer, arbetar mycket tillsammans i par eller grupp och hjälps åt mycket. 
De talar om hur de digitala verktygen öppnar möjligheten för att eleverna ska kunna arbeta 
i grupp. Ingen av lärarna har släppt den traditionella undervisningen helt men lärarna 
betonar att det arbete som sker med digitala verktyg är mer effektivt då eleverna hinner 
skriva längre, räkna mer och hitta mycket information på kort tid. För att uppnå det fjärde 
stadiet i modellen så ska skoluppgifterna vara i princip omöjliga att göra utan de digitala 
verktygen. Sådana uppgifter kunde jag varken se under observationerna eller höra i 
intervjuer att lärarna ägnade sig åt.  
 

6.1.5 Hur används de digitala verktygen i undervisningen  
De digitala verktygen kan användas på olika sätt och se olika ut. Det lärarinformanterna 
använder digitala verktyg till är bland annat att förenkla färdighetsträningen genom spel på 
Ipad. Men för att ett spelbaserat lärande ska vara fördelaktigt menar Alexandersson, 
Linderoth och Lindö (2001) att läraren måste ha tydliga mål, kontrollera tiden de lägger på 
spelen och ha vetskap om att eleverna klarar av att hantera de spel som erbjuds.  
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Lärarna tycker att samarbetsmöjligheterna öppnar sig markant med verktygen. Steinberg 
(2013) betonar vikten av att läraren är medveten om att eleverna får ett stort ansvar vid 
samarbeten framför digitala verktyg. Lärarna måste ha en bra struktur och en bra planerad 
uppgift för att undvika misstag som enligt Steinberg (2013) kan göras av lärarna. Genom 
samarbetet kring verktygen tycker lärarna att eleverna utvecklas tillsammans och att de blir 
duktiga på att hjälpa varandra vilket jag reagerade på under observationerna.  
 
Lärarinformanterna säger att dela information via klassblogg, presentationer på smartboard 
och inspirera kollegor på facebook är en av de stora fördelarna med digitala verktyg. 
Överlag tycker lärarna att verktygen förenklar arbetet med att presentera ny information, 
bearbeta gammal och göra undersökningar tillsammans vilket motiverar fler elever i sitt 
skrivande både kvalitét- och kvantitetsmässigt.  
 
Under mina observationer insåg jag hur effektivt det kan vara att använda de digitala 
verktygen i undervisningen även fast några elever inte fick något gjort. Att göra samma 
lektioner jag fick se under mina observationer utan digitala verktyg skulle tagit betydligt 
längre tid, kräva en helt annan planering och ta mer energi av lärare för att fånga elevernas 
uppmärksamhet. Genom Google Drive underlättades samarbetet mellan eleverna och 
läraren samt den feedback eleverna fick av läraren. Ingen behöver vara orolig att arbeten 
ska försvinna då allt sparas på internet.  
 

6.2 Metoddiskussion 
För att få fram data användes en kvalitativ metod som både innebar observationer och 
intervjuer som gjordes med fyra informanter. Under de fyra semistrukturerade intervjuerna 
utgick jag från huvudfrågor såsom både Stukat (2011) och Kvale (1997) beskriver ska 
göras under denna intervjuform. Mitt intresse för ämnet gjorde att samtalet ibland spårade 
iväg då jag ställde följdfrågor som inte kunde kopplas till mina frågeställningar. Forskaren 
ska enligt Kvale (1997) ha god kunskap kring ämnet, vilket jag hade. Det som saknades i 
min studie var att jag inte kunde följa upp informanternas svar så att svaren blev mer 
djupgående. Jag ställde följdfrågor som handlade om ämnet men inte som fördjupade 
svaren. Om jag skulle göra om denna studie hade jag velat ha fler lärarinformanter som 
inte bara använder sig av ASL i sin läsundervisning.  
 
Min tanke, det som jag nämner under metodrubriken, var att jag med hjälp av 
observationerna skulle kunna jämföra vad informanterna sagt med hur de handlar i sin 
undervisning. Det skulle innebära att alla informanter hade tid med både intervju och 
observation, men då en av lärarna inte kunde ställa upp på detta valde jag ändå att utföra 
observationer med de lärare som kunde. Under observationerna fokuserade jag på vilka 
fördelar respektive nackdelar jag kunde se med användningen av digitala verktyg i 
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undervisningen. Slutsatserna från detta gick att använda för att besvara frågeställningen; 
”Hur används digitala verktyg av lågstadielärarna och i vilka sammanhang?”  
 
Jag tyckte att genomförandet av observationerna var ett bra sätt att observera på. Trots att 
eleverna var nyfikna på vad jag gjorde där kunde de ändå visa hur de använder digitala 
verktyg i undervisningen. Det är svårt för mig att dra slutsatser över hur undervisningen 
med digitala verktyg ser ut då jag bara observerade två klassrum. Jag har även en stor 
förståelse för att de observerade lärarna inte nödvändigtvis beter sig som den skulle ha 
gjort i vanliga fall under min observation (Stukát, 2011). Det hade krävts betydligt mer 
observationstillfällen om de inte skulle känna sig störda av observerandet. Jag anser att jag 
fått svar på forskningsfrågan i observationerna, nämligen exempel på hur de digitala 
verktygen kan användas i undervisning.  
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7 Bilagor 
Bilaga 1: Intervjufrågor skolpolitiker 

-‐ Vilka skillnader kan ni se mellan skolor som har stor tillgång till digitala 
hjälpmedel respektive de skolor som inte har några alls? (Finns det skolor som 
inte har tillgång till digitala verktyg i Umeå kommun?) (Vad har blivit bättre sen 
skolorna fick tillgång till digitala verktygen?) 

 
-‐ Vad var det huvudsakliga syftet till att Umeå kommun valde att satsa på digitala 

verktyg till skolan? (För vem infördes dem – läraren/eleverna/trendens?) 
 

-‐ Hade kommunen någon tanke om hur undervisningen skulle förändras med hjälp 
av digitalisering i skolan?  

 
-‐ Vilka möjligheter respektive problem kan ni se med digitala verktyg i 

skolan?(Effektivitet- tid osv) 
 

-‐ Vad för slags utbildning fick lärarna som var relevant för de digitala verktygen? 
(Var all personal tvungen att utbilda sig? Hur fick de vara med och påverka 
besluten som togs om digitala verktyg i skolan?)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 2: Intervjufrågor lärare 



 

 
-‐ Varför	  investerades	  det	  i	  digitala	  verktyg	  till	  er	  skola,	  hur	  mycket	  fick	  ni	  

lärare	  påverka	  av	  valet-‐	  att	  skaffa,	  leverantör,	  vilket	  slags	  verktyg?	  	  
	  
-‐ Om du som läraren hade fått påverka under satsningen, vad skulle du då velat 

satsa på för att höja kvaliteten i skolan? 
 
-‐ Anser	  du	  att	  du	  fick	  den	  utbildningen	  som	  krävdes	  för	  verktygen,	  vilken	  

utbildning	  fick	  du	  innan/under	  införandet	  av	  de	  digitala	  verktygen	  i	  er	  
skola?	  	  

 
-‐ Tycker	  du	  att	  de	  digitala	  verktygen	  hjälper	  dig	  i	  din	  undervisning?	  (Mer	  

effektivt?)	  
 

-‐ På	  vilket	  sätt	  har	  de	  digitala	  verktygen	  förändrat	  undervisningen?(Hur	  du	  
planerar/bedömer,	  vilka	  aktiviteter	  ni	  gör,	  hur	  eleverna	  samarbetar	  osv.)	  

 
-‐ I	  vilka	  situationer/ämnen	  använder	  du	  dig	  av	  den	  digitala	  teknik	  du	  har	  

tillgång	  till?	  (I	  alla	  ämnen-‐	  vilka?)	  
 

-‐ Anser	  du	  att	  digitala	  verktyg	  är	  motivationshöjande	  för	  eleverna?	  	  
 

-‐ Anser	  du	  det	  är	  mer	  effektivt	  för	  elever	  att	  använda	  digitala	  verktyg?	  (lär	  sig	  
mer	  på	  mindre	  tid)	  	  

 
-‐ Hur	  bedömer	  du	  elevernas	  lärande/hur	  vet	  du	  att	  eleverna	  har	  lärt	  sig	  och	  

vad	  de	  lärt	  sig	  i	  arbetet	  med	  digitala	  verktyg?	  	  
 

-‐ Tycker	  du	  att	  digitala	  verktyg	  bidrar	  till	  större	  kvalité	  i	  undervisningen?	  –	  
Varför	  i	  sådana	  fall?	  	  

 
-‐ Vilka	  möjligheter	  respektive	  problem	  kan	  du	  se	  med	  digitala	  verktyg	  över	  

lag?	  (Är	  det	  vanligt	  att	  tekniken	  krånglar/hur	  gör	  du	  för	  att	  undvika	  att	  
tiden	  ”spills”?	  	  

 
 
 
 
 
Bilaga 3: Observationsschema 

 



 

- Fördelar med digitala verktyg på lektionen:  
 
- Nackdelar med digitala verktyg på lektionen:  
 
- I vilket syfte och hur används de digitala verktygen på lektionen:  
 
 
 
 


