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Abstract 
 
English 
The purpose of this study was to examine three teachers use and knowledge of digital 
tools in lessons in Swedish, how the teachers motivate their use of them and if digital 
tools motivates students. The methods used were interviews and observations. The 
results show that teachers mostly applies digital tools for introductions for new 
assignments and lessons in writing. An analysis of the interviews and observations 
raises topics for further discussion: teachers do not have time to improve their 
knowledge within digital tools by themselves, there is an insufficiency of capacity 
building and teachers feel an insecurity if they have enough competence within digital 
tools. The discussion of these results questions if the students’ motivation to use digital 
tools decreases over time if the usage of them remains the same. 
 
 

 فارسی
توسط سه  یتال در آموزش دروس به زبان سوئدیجیاستفاده از ابزار د یق، بررسین تحقیهدف از ا
ن یا اینند و آک یان مین ابزار بیزه خود را در استفاده از اگیونه انچگ ه معلمانکنیمعلم بوده است. ا

ج یند. از دو روش مصاحبه و مشاهده استفاده شده است. نتاک یق میابزار دانش آموزان را تشو
 ید و دروس نوشتاریجد ین هایتمر یمعرف یتال برایجیدهد معلمان اغلب از ابزار د ینشان م

 یمطرح م یبعد یبحثها ین موضوعات را برایمصاحبه ها و مشاهدات ا ینند. بررسک یاستفاده م
و عدم  یرگیادی مبودک ،توسط خودشان ندارند یتالیجید یابزارها یرگیادی یبرا یافک معلمان زمان 

 .نندک یت میجاد احساس عدم امنیآنها ا یتال برایجیبا ابزار د یافک ییآشنا
تال به مرور زمان یجیه استفاده از ابزار دیکزه دانش آموزان را در صورتگیناهش اک جین نتایا یبررس

 .دهد ین منوال باشد مورد سوال قرار میبه هم
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1 Inledning 
Numera är lärare vana vid att elever säger ”Kan jag få använda dator?” under lektioner i 
svenska. Dagens elever betraktas idag som modersmålstalare av det digitala språket och 
är därför digitala infödingar i den mening att de kan behärska olika digitala verktyg 
obegränsat, hävdar Prensky (2011, 1). För att möta elevernas behov och intresse 
behöver lärare idag vara digitalt självsäkra vilket innebär att de är trygga i sin egen 
användning av digitala verktyg (European Schoolnet 2013, 14).  
 
Skolverkets vision är att år 2022 ska alla inom skolväsendet ha digital kompetens 
genom att ge lärarna kompetensutveckling inom digitala verktyg för att effektivisera 
och förbättra verksamheten (Skolverket 2016). Weståker, enhetschef för 
undervisningsstödsenheten på Skolverket, beskriver samtida användning av digitala 
verktyg i skolan: 

Vi vet att det är en hög internetanvändning i Sverige men allt handlar om vad eleverna gör på 
datorerna och inget slår en skicklig lärare. Lärare behöver kompetensutveckling och det har inte 
varit några sådana stora satsningar och inte prioriterats från regeringen tills nu (TT, 2015-09-15). 

Weståker beskriver användningen av digitala verktyg efter den senaste PISA-
undersökningen som visade låga resultat i digital läsförståelse och matematik. När det 
gäller digital läsförståelse ligger svenska elever i mittenskiktet av OECD-länderna och 
tappade placering betydligt jämfört med studien som gjordes 2009. Gärdenfors (2010, 
225) påstår att digitala verktyg ensamt inte ger en pedagogisk utveckling - det krävs en 
pedagogisk vision och ett sammanhang för att digitala verktyg ska bidra till 
skolutvecklingen. 
 
Teknisk pedagogisk ämneskunskap (TPACK) är ett ramverk som försöker identifiera de 
kompetenser lärare behöver besitta för att integrera teknik i undervisningen och genom 
det modernisera skolgången för elever. TPACK belyser mötet mellan dessa 
kompetenser och visar samspelet mellan dem (Koehler, Mishra & Yaya 2007).  
 
Skolan är en del av samhället, och när samhället förändras måste skolan utvecklas och 
vidare skapa möjligheter för teknikanvändning. Hattie (2009) hävdar att det är först när 
man använder tekniken på rätt sätt som lärandet blir effektivt. Användningen av digitala 
verktyg beskrivs som en utgångspunkt i skapandet av förändrade arbetssätt i skolan - 
förvandlingen innebär att läraren ska bli handledare eller coach och inspirera eleverna i 
deras lärande med hjälp av digitala verktyg (Riis 2000, 57). Ambitionen med denna 
kvalitativa studie är att undersöka lärares användning av digitala verktyg i skolämnet 
svenska och deras erfarenheter av dem.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka hur tre mellanstadielärare tar digitala verktyg i anspråk i 
klassrummen inom skolämnet svenska, hur lärarna motiverar användandet av dem samt 
hur de anser att digitala verktyg motiverar eleverna.  
 
Frågeställningar: 
 

• När använder lärarna digitala verktyg i klassrummen? 
• Anser lärarna att digitala verktyg påverkar elevernas motivation och i så fall 

hur? 
• Vad anser lärarna att de besitter för kunskap inom digitala verktyg i skolan? 
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3 Forskningsbakgrund 

3.1 Digitaliseringen av grundskolan 

3.1.1 Begreppsdefinition 
Fram till för några år sedan definierades digitalisering som en omvandling till digital 
form, exempelvis att något skannades in för att sedan göras tillgängligt på internet 
(Svanberg 2013). Med den ökade användningen av datorer och internet talas det inte 
lika mycket om konkret användning utan fokus finns på den övergripande 
användningen. Den grundläggande definitionen lever kvar i vårt samhälle än i dag vilket 
har följden att det finns två definitioner att hantera och skilja på, teknisk digitalisering 
och samhällelig digitalisering. Teknisk digitalisering är ursprungsformen av 
digitalisering som betyder omvandlingen till digital form och samhällelig digitalisering 
menas ökad användning av internet och datorer i samhället (Svanberg 2103). 
Digitaliseringen av skolan kan upplevas som en digitalisering av båda betydelserna i 
och med att skolan omvandlar arbetsuppgifter till digital form samt av att en ökad 
användning digitala verktyg och internet sker i hela skolverksamheten.  

3.1.2 Historisk digitalisering 
År 1980 tog diskussionen kring datautveckling i kunskapssamhället fart och 
datoriseringen fanns i fokus för politikerna (Söderlund 2000, 54). Skolan och 
samhällsstrukturerna skulle förändras tack vare tekniken och Skolöverstyrelsen beskrev 
datorer som något som påminner om den samhällsförändring som ägde rum vid 
industrialismens genombrott (Skolöverstyrelsen 1980, 1). Utbildningssatsningar skulle 
ske, både i grundskolan och gymnasiet, och fokus skulle ligga på både datalära samt 
datautbildning inom skolämnena. Utbildningsutskottet (1982) talade år 1981/82 om 
samordnad datapolitik där de nämner vikten av att lärare ska fortbildas inom datalära.  

Enligt utskottets uppfattning är det väsentligt att man nu skyndsamt genomför den omfattande 
fortbildningsverksamhet som krävs för att lärare i grundskolan och gymnasieskolan skall vara 
skickade att på ett meningsfullt sätt i sina resp. ämnen ge insikter om innebörd och möjliga 
konsekvenser av samhällets allt snabbare datorisering. (UbU 1981/82:28, 7) 

Denna skyndsamhet som politikerna nu ville att Sverige och utbildningsväsendet skulle 
ha anser Söderlund (2000, 75) var paradoxal. Vikten av att digitalisera skolan så som 
Socialöverstyrelsen betonade var i rörelse och regeringen manade på att arbeta 
skyndsamt eftersom dataundervisning skapade nya arbetsmetoder i skolan. Emellertid 
stod det i Socialöverstyrelsens policy att dataundervisning skulle ske utan datorer i 
skolan vilket skapade en förvirring. En tolkning av detta kan vara att det fanns en 
otydlighet om undervisningen skulle ske inom datoranvändning eller om 
datoranvändning (Söderlund 2000, 75ff). Nedan listas två dator-projekt som har haft 
stor betydelse för svenska skolans digitalisering. 



 10 

3.1.3 Datorn och skolan 
DOS-projektet, Datorn och Skolan, var det första stora projektet som Sverige satsade på 
angående datorns hårdvara och mjukvara som ett pedagogiskt hjälpmedel mellan år 
1988-1991 (Fleischer 2013a, 17). En försöksverksamhet med datoranvändning hade 
datautbildningsgruppen föreslagit som skulle tillämpas på hela skolväsendet (Söderlund 
2000, 83). Efter tidigare studier (Datorn I Skolan) där hårdvaran har undersökts ur ett 
utbildningsperspektiv var det nu fokus på datorns mjukvara. Målet med DOS-projektet 
var att producera och undersöka passande pedagogiska programvaror lämpliga för 
skolsammanhang (Fleischer 2013a, 17). DOS-projektet som fokuserade på datorn som 
pedagogiskt hjälpmedel i skolan bestod av tre delar: centralt utvecklingsarbete, regionalt 
utvecklingsarbete samt försöksverksamhet i skolorna (Söderlund 2000, 84).  
 
Försöksverksamheten i skolorna omfattade 160 projekt där lärare och elever arbetade 
med olika slags datorstöd inom alla årskurser i skolan – lågstadiet till gymnasieskolan – 
samt de flesta av skolämnena (Söderlund 2000, 85). Skillnaden i användning av 
datateknik och vilka programvaror var skiftande, detsamma gällde hur de deltagande 
skolorna arbetade med projektet. På vissa skolor likställde de sig själva som 
försöksskolor och på andra var DOS-projektet skilt från resten av verksamheten (Riis 
1991, refererad i Söderlund 2000, 85).  
 
Utvärderingen av projektet visade bland annat att färdighetsträning samt enkla 
tillämpningar (ord- och textbehandlingsprogram) var det som användes mest i skolan 
och att den ökande datoranvändningen ej medförde någon effektivisering av 
undervisningen (Riis 1991, refererad i Söderlund 2000, 87). Gidlund (refererad i 
Söderlund 2000, 86) menar att de regionala projekten gav störst resultat inom 
programvaruutveckling och inte inom datorn som pedagogiskt verktyg, som var 
avsikten med projektet.  

3.1.4 IT i Skolan 
ITiS-satsningen, IT i Skolan, pågick mellan åren 1999-2001 och syftade till att utveckla 
lärarnas kompetens inom datorer och IT som ett pedagogiskt verktyg  (Söderlund 2000, 
109; Fleischer 2013a, 2). Ordet IT började användas i början av 1990-talet och ersatte 
då ordet dator (Söderlund 2000, 117). IT togs i anspråk eftersom det står för ett bredare 
begrepp än dator, IT syftar på integrationen av datorn med andra tekniker (Söderlund 
2000, 117). Satsningen på ITiS skulle bli den största i Sveriges historia med 
investeringar som omfattade totalt 1490 miljoner kronor, den summan gick bland annat 
till att erbjuda samtliga lärare och elever internetuppkoppling, epost, 
kompetensutveckling för lärare och även en egen dator (Skr 1997/98:116, 1).  

Regeringens satsning på̊ IT i skolan har tillkommit för att ge lärarna stöd att ta till sig och utnyttja 
de nya möjligheterna. Det innebär också ett stöd för att göra lärararbetet mer varierat och skolan 
till en mer spännande arbetsplats för både elever och lärare (Delegationen för IT i skolan, 1999:1).  
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Denna satsning skulle omfatta gymnasieskolan, grundskolan samt förskoleklass och 
programmet bestod av dessa delar:  
 

• Kompetensutveckling av lärare och en dator som arbetsverktyg för de som 
genomgått utbildningen 

• Utveckling av IT-stöd till elever med funktionshinder 
• E-post till samtliga elever och lärare 
• Internet till skolor 
• Utveckling av det svenska och europeiska skoldatanätet 
• Särskilda insatser för elever med funktionshinder 
• Ett pris för utmärkta pedagogiska insatser (Söderlund 2000, 109; Chaib, Chaib 

& Ludvigsson 2004, 11). 
 

Målet med ITiS var att skapa ett livslångt lärande för eleverna i detta nya digitaliserande 
samhälle och genom det vara väl förtrogna med modern IT när de lämnar skolan. I den 
kompetensutveckling som lärarna skulle få fanns det ett fokus på pedagogisk 
användning av IT samtidigt som regeringen hade uppfattningen av att lärarna saknade 
kunskap i att hantera IT, ITiS-satsningen skulle därför bestå av två delar. Den ena 
satsningen var inriktad på hanteringen av IT och den andra på pedagogisk IT-
användning och de lärare som var delaktiga i utbildningen skulle få en egen dator 
(Söderlund 2000, 10). 
 
Kompetensutvecklingen lärarna fick under åren 1999-2001 motsvarade tre veckors 
heltidsstudier, utvärderingar visade att lärarna ställde sig positiva till projektet och till 
den vägledning de fick under utbildningen. Lärarna förändrade sitt arbetssätt på grund 
av ITiS men riktade även kritik mot projektet. Lärarna ansåg att de tappade kontrollen 
över vad eleverna gjorde och att lärarnas utbildning var diffus i vissa moment (Fleischer 
2013a, 21). 

3.2 Digitala verktyg i skolan 

3.2.1 Begreppsdefinition 
Uttrycket digitala verktyg betecknar både mjukvara och hårdvara som underlättar 
elevernas lärande. Mjukvaran innefattar bland annat pedagogiska program, appar1, 
sociala programvaror, webbtjänster, elektroniska böcker, ordbehandlingsprogram, 
inläsningstjänst2, presentations- och kalkylarksprogram. Hårdvara inrymmer datorer, 
iPads och andra surfplattor, interaktiva tavlor samt mobiltelefoner (Hylén 2013, Löfving 

                                                
1  Appar är designade datorprogram som kan användas med mobila enheter, exempelvis smartphones och 

surfplattor. 
2  Inläsningstjänst är en webbplats med inlästa läromedel som används främst till elever som har 

lässvårigheter samt dyslexi. 
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2012). Jag kommer fortsättningsvis skriva digitala verktyg och om jag pratar specifikt 
om något av hårdvara eller mjukvara nämner jag det.  

3.2.2 Digitala verktyg i skolan 
Att på ett enkelt sätt försöka beskriva hur digitala verktyg används i skolan är att mäta 
hur många datorer som finns (Hylén 2013, 9). Ett vanligt sätt att försöka mäta antalet 
datorer är att undersöka hur många elever som måste arbeta på samma dator, således 
antalet elever som delar på en dator eller antalet dator per hundra elever. Detta mått 
beskriver Hylén (2013) har fått en del motsägelser eftersom det viktiga är hur datorerna 
används, inte hur många som finns i skolan. Författaren hävdar att användningssättet 
påverkas av antalet datorer och därför är måttet en meningsfull indikator (Hylén 2013, 
9). 
 
Statistik över svensk datoranvändning i skolan har under 2000-talet varit begränsad på 
grund av att det endast är Skolverket som samlar in sådan data. En mätning från OECD 
(2011) med data från 2009 visade att skolor i Sverige hade 43 datorer per 100 elever i 
15-års åldern, vilket ligger under genomsnittet bland OECD-länderna (OECD 2011, 
refererad i Hylén 2013, 9). En annan internationell studie, Survey of Schools: ICT in 
Education, visar att elever i åttonde klass delar 2,3 elever på en laptop, vilket är lägst 
bland alla 27 länder som deltog i studien (European Schoolnet 2013, 36). Skolverket 
(2009a, 9) fann i en studie att i varannan grundskola är hälften av datorerna äldre än tre 
år gamla. I en uppföljande studie (Skolverket 2013, 45) visade det att en förbättring 
hade skett, närmare 75% av datorerna var inte äldre än tre år i grundskolan. European 
Schoolnet (2013, 44) visade i en studie att Sverige har bland de högsta 
uppkopplingshastigheterna i Europa med över 30 Mb/s. Hög uppkopplingshastighet är 
nödvändig för att snabbt kunna komma ut på Internet och använda hemsidor och dylikt.  
 
Datoranvändningen i svenska skolan ligger nära genomsnittet i Europa, både angående 
lärarnas och elevernas användning (European Schoolnet 2013, OECD 2011). European 
Schoolnet (2013, 14) fann att de elever som använder mest digitala verktyg under 
lektionstid blir undervisade av lärare med stort självförtroende i användandet av digitala 
verktyg, sociala medier och kunskaper att använda Internet på ett säkert och tillförlitligt 
sätt. Dessa lärare är definierade i studien som ”digitalt självsäkra” (European Schoolnet 
2013, 14). Att ha ett personligt intresse och engagemang kan vara väsentligt för lärares 
användning av digitala verktyg menar Jedeskog (2000, 94). Bristande kompetens kan 
skapa en rädsla och obehag och leder då till att användandet inte blir av (Jedeskog 2000, 
94). Lärares attityd till digitala verktyg och dess potential kan även bli mer negativ om 
tillgången på datorer är begränsad, exempelvis om läraren är hänvisad till en dator vid 
en gemensam arbetsplats (Skolverket 2009b, 4). 
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3.3 Motivation 

3.3.1 Begreppsdefinition 
Att vara motiverad innebär att du är driven att utföra något (Ryan & Deci 2000, 54). En 
människa som inte känner någon kraft eller inspiration att utföra något är således 
omotiverad. Människor har olika mängder motivation på samma sätt som de finner olika 
slags motivation. Dessa kan delas in i olika typer, beroende av de olika anledningar och 
mål som ger upphov till en aktivitet. Två av dessa typer kallas inre och yttre motivation 
(Ryan & Deci 2000, 54). 

3.3.2 Inre motivation 
Inre motivation innebär att en människa gör något för att det är innerligt intressant och 
nöjesfullt (Ryan & Deci 2000, 55). Människor som finner inre motivation utför något 
för att det är roligt eller utmanande snarare än för belöningar eller påtryckningar. Denna 
typ av motivation finns där som en inre önskan om att lyckas. Inom skolan är denna typ 
av motivation ett viktig faktor eftersom det är en motivation som bidrar till kunskap och 
färdigheter (Ryan & Deci 2000, 55). 
 
Inre motivation finns inne i individen samtidigt som den samspelar mellan individer och 
olika utföranden. Inre motivation skapar inlärning av högre kvalitet och kreativitet 
(Ryan & Deci 2000, 55). Gärdenfors (2010, 266ff) menar att läraren ska kunna höja 
motivationen hos eleverna och då krävs det att läraren använder sig av elevernas 
intresse och känslostämningar som utgångspunkt i undervisningen för att skapa 
undervisningssituationer där eleverna själva upplever att de har kontroll över sitt 
lärande.  
 
Löfving (2012, 59) beskriver den inre motivationen och tillfredställelsen som viktig i 
lärandet. För att få motiverade elever bör läraren använda sig av förhållningssätt som 
möjliggör motivation. Stone, Deci & Ryan (2009, 8-15) har utvecklat en metod i sex 
steg för att främja motivation. Dessa är:  
 

• Ställ öppna frågor och bjud in eleverna till att delta i problemlösningen.  
• Lyssna aktivt på eleverna och försök sätt dig in i deras perspektiv.  
• Erbjud eleverna valmöjligheter och klargör ansvarsområden.  
• Ge uppriktig, positiv respons som uppmärksammar initiativförmåga, som viljan 

att se saker och ting ur olika perspektiv och viljan att komma med förslag på 
lösningar, men uppmärksamma också problem utan att för den sakens skull 
döma.  

• Undvik så kallad tvingande kontroll av eleverna, som att bjuda på glass om och 
när mål har uppnåtts.  
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• Utveckla ert kunnande och dela med er av det ni lär er för att visa att man genom 
detta ökar kompetensen (Stone, Deci & Ryan 2009, 8-15; bearbetad av Löfving 
2012, 60-62). 

3.3.3 Yttre motivation 
Yttre motivation avser att utföra något för att endast uppnå ett resultat och enbart göra 
aktiviteten till skillnad från inre motivation som även har ett njutningsfullt värde i 
processen. Dock finns det olika yttre motivationer som ter sig olika i vilken mån den är 
autonom. En elev kan göra sina läxor för att eleven är rädd för att föräldrarna kommer ta 
till åtgärder om läxan inte är gjord, eleven känner alltså yttre motivation för att bli färdig 
med läxan och undvika bestraffning av något slag. På samma sätt kan en student göra 
uppgifter eftersom det är nödvändigt för sitt framtida yrke. Där känner studenten yttre 
motivation eftersom uppgiften i sig skapar ett framtida värde för den valda karriären 
men ej något intresse för själva uppgiften (Ryan & Deci, 2000, 60). 

3.3.4 Digitala verktyg skapar höjd motivation 
Att låta eleverna använda digitala verktyg har visat sig bidra till höjd motivation för 
skolarbetet (Skarin 2007, 6). Jedeskog (2000, 19) menar att elevernas kunskaper inte 
blir bättre av att använda datorer men att det finns en motivationshöjande faktor av att 
använda digitala verktyg. Motivation uppstår hos eleverna när de upplever att 
arbetsuppgifterna uppfyller sitt syfte och att digitala verktyg är förenat till en helhet i 
lärprocesserna på det sättet att lärandet utvecklas och att det förstärker effekten av 
lektionen som mer långsiktig (Skarin 2007, 24).  
 
Holocomb (2009) visar i sin forskning av en till en dator till eleverna att digitala verktyg 
skapar ett ökat engagemang hos eleverna och mer närvaro i skolan. Att ge eleverna var 
sin dator i skolan har visat sig i form av effekter så som höjd motivation för skolarbetet 
och färre disciplinproblem.  Studien visar också att eleverna reflekterar oftare och är 
mer aktiva i sitt eget lärande.  
 
Tidigare studier av Silvernail & Lane (2004) visar att 70% av de elever som har en egen 
dator har blivit bättre på att organisera, göra färdigt sitt skolarbete tidigare och skapa 
arbeten med bättre kvalitet. I en annan undersökning av Silvernail et al. (2011, 17) visar 
även lärarna att de uppskattar digitala verktyg – 80% av lärarna som deltog i studien 
meddelar att laptops har hjälpt dem att undersöka och lära ut ett djupare innehåll samt 
att de kan lära ut ett bredare ämnesinnehåll.   
 
Motivationshöjande aspekter har även uppmätts i svenska studier. (Tallvid 2010). I 
Falkenberg pågick ett projekt mellan 2007-2010 där skolan satsade på en dator till varje 
elev. Där svarade 76% av eleverna som deltog i studien att datorn i skolan har ökat 
deras lust att lära mycket/ganska mycket. Elevernas egna kommentarer var bland annat 
att de lär sig mer, att det är roligare samt lättare att arbeta. Lärarna visade även i 



 15 

Falkenberg att de uppskattar digitala verktyg, 72% av dem anser att lusten att lära har 
ökat i hög grad/i mycket hög grad hos eleverna (Tallvid 2010, 41-42). En av lärarna 
fastställde ”Ja, definitivt. Mycket enklare och kortare startsträcka. Gäller både hög- och 
lågpresterande” (Tallvid 2010, 43). Att lyckas fånga upp alla elever är något som 
Jedeskog (1998, 19) menar möjliggörs genom digitala verktyg, eleverna får möjlighet 
till individualiserad undervisning med särskilda anpassningar.  
 
Larsson (refererad i Gärdenfors 2010, 230ff) har sammanställt sex kriterier för lärande 
med teknikstöd som knyter an till Gärdenfors teoretiska överväganden. Om teknikstöd 
används i undervisningen så att dessa kriterier uppfylls främjar de kunskap, förståelse 
samt skapar höjd motivation. Nedan beskrivs de sex kriterierna och hur tekniken kan tas 
i anspråk. 
 

• Tekniken ska stödja interaktivitet: Användaren ska ha möjlighet att påverka 
programmets förlopp. Det finns flera nivåer av interaktivitet, en lärobok som 
finns tillgänglig online blir lätt endast en digitaliserad bok medan att söka på 
internet är mer interaktivt i den mening att användaren själv kan söka och läsa 
valfri information. 

• Tekniken ska förhoppningsvis ge återkopplingar till eleverna: Detta kriterium 
kan ses som en form av interaktivitet eftersom användningen av digitala verktyg 
får någon slags feedback på sin användning. Ett exempel på detta är e-
learningsprogram, där gör användaren ofta ett avsnitt som handlar om ett visst 
område och sedan i slutet av avsnittet är det ett test som visar hur mycket 
användaren lärt sig. 

• Tekniken ska använda narrativa former: Digitala verktyg ska erbjuda olika sätt 
att presentera en berättelse, exempelvis genom tal, text, bilder och film.  

• Tekniken ska kunna anpassas efter elevernas olika lärstilar: Genom att använda 
teknik ska undervisningen kunna individualiseras och kunna skapa och 
presentera material på olika sätt.  

• Tekniken ska erbjuda olika former för samarbete: Digitala verktyg är ofta 
utformade så att en ensam individ arbetar med ett material, med teknik som 
stödjer samarbete ska flera användare kunna arbeta med samma material 
samtidigt. 

• Tekniken ska stödja metakognition: Med hjälp av digitala verktyg ska 
användaren kunna återvända till en lärsituation för återkoppling. Exempelvis kan 
läraren i detta fall lägga upp alla elevers arbeten anonymt i ett forum och sedan 
uppmuntra dem att jämföra sin egen lösning med andras (Gärdenfors 2010, 
230ff).  
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3.4 SAMR-modellen 
Forskning har under en tid försökt att beskriva hur lärare kan ta till sig ny teknik genom 
en så kallad kunskapstrappa (Tallvid 2010, 27). En forskare som gjort detta, Puentedura 
(2009), redogör för fyra nivåer av digitalisering med hjälp av SAMR-modellen. SAMR-
modellen är en akronym för orden Ersättning, Utveckling, Modifiering och 
Omdefiniering och visar hur lärare kan arbeta för att öka sin användning av digitala 
verktyg i undervisningen.  
Den första nivån av digitalisering utifrån SAMR-modellen är Ersättning, där ersätts ett 
analogt verktyg med ett digitalt verktyg. Utveckling är den andra nivån, där byter 
digitala verktyg ut ett analogt verktyg för att effektivisera samt förbättra resultatet. 
Ersättning och Utveckling ersätter traditionella, analoga verktyg men det sistnämnda 
med en viss förbättrad användning.  
 
Modifiering, den tredje nivån, utvecklar lärandet och utformar en ny lärprocess med 
hjälp av digitala verktyg. Den sista nivån, Omdefiniering, möjliggör nya arbetssätt som 
tidigare var omöjliga – nya uppgifter kan skapas. De sista två nivåerna skapar fler 
undervisningsmöjligheter och lärprocesser jämfört med de två första nivåerna som 
endast skapar en förbättrad funktionalitet. Steinberg (2013, 17) har även skapat en 
svensk version av modellen som kallas EUMO-modellen där lärande med digitala 
verktyg används i samma omfattning. 

 

Figur 1. Bilden illustrerar SAMR-modellen och de olika nivåerna av digitalisering. 

Puentedura menar att man inte kan se nyttjandet av teknik som kronologisk (Tallvid 
2010, 27). Lärare och elever befinner sig på olika nivåer i användandet av teknik 
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beroende på kompetens och vilken typ av uppgift som ska genomföras. Dessa fyra 
nivåer av digitalisering behöver man således inte sträva efter att klättra upp på utan det 
kan bli bättre och mer effektivt att hålla sig på de nedre nivåerna (Tallvid 2010, 27). 

3.4.1 Kritiken mot SAMR-modellen 
SAMR-modellen används av flera skolor runt om i Sverige och både forskare och 
Skolverket3 nämner denna modell som en möjlighet att utvärdera och få skolorna att 
satsa på teknik i klassrummen. Puenteduras modell anses problematisk av tre skäl enligt 
Fleischer (2013b). Nedan listas de skäl varför SAMR-modellen ej bör tas emot med 
öppna armar. 
 

• SAMR-modellen säljs av Puentedura via en/flera konsultfirmor i Sverige och 
saknar fackgranskad forskning. Genom att försöka söka efter artiklar om SAMR 
finns inte någon forskning som stödjer detta omdefinierande lärande. Det finns 
gott om andrahandskällor som hänvisar till föreläsningar, bloggar och 
Puenteduras egen hemsida men ingen forskning. Att en konsultfirma 
tillhandahåller modellen kan ha att göra med just detta, Puentedura kan inte nå 
ut med sina idéer själv på grund av avsaknaden av publikationer. 

• SAMR-modellen är inte känd över hela världen. Det är faktiskt så att 
Puenteduras modell är överrepresenterad i Sverige i förhållande till andra länder. 
Kan det ha att göra med marknadsföringen i Sverige och Skolverkets 
anammande av detta? 

• Det omdefinierande lärandet. SAMR-modellen visar med sin modell att genom 
att omdefiniera lärandet måste kunskaper ibland omdefinieras. Med detta menar 
Fleischer att intresset för kunskapen inte skapar lika stort intresse som processen 
fram till den. Där ställer Fleischer (2013b) en fråga: Vilken kunskap skall vara 
målet för det omdefinierade lärandet? SAMR-modellen kan alltså i för stor 
omfattning fokusera på processen och då försvinner fokus på målen.  

 
Ännu en anledning till att SAMR-modellen fått kritik är RAT4-modellen, denna 
modell skapades av Hughes, Thomas & Scharber (2006) och är slående lik 
Puenteduras modell. RAT-modellen talar också om digitalisering på olika nivåer, 
den första nivån är Ersättning, och där används teknologi som ett ersättningsverktyg 
där resultatet blir detsamma. Förstärkning, den andra nivån, ökar effektiviteten och 
produktiviteten utan någon fundamental förändring i lärandet. Den sista nivån, 
Transformation, gör så att teknik kan skapa instruktioner och lärande som tidigare 
var omöjligt (Hughes, Thomas & Scharber 2006, 1616-1620).  

                                                
3  Ett exempel på hur skolor arbetar med SAMR-modellen. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/sa-arbetar-
andra/sprak/omdefiniera-larandet-1.169164 

4  RAT-modellen är en akronym för orden Replacement, Amplification och Transformation. 
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3.5 Pedagogisk ämneskunskap 
Shulman (1986) skapade en teori angående lärares kunskap med modellen pedagogisk 
ämneskunskap5 (PCK), som är en teori för hur lärande ska vara snarare än hur lärande 
ska gå till. Shulman (1987, 1) förklarar sin modell som undervisningssituationer som 
betonar förståelse, resonemang, förändring och reflektion. Författaren beskriver teorin 
som främjande av synsätt angående lärarnas kunskap om ämnesinnehåll och förmågan 
att göra något förståeligt för elever (Shulman 1986, 4).  
 
Pedagogisk ämneskunskap utgår från två kompetenser som en lärare bör besitta, 
pedagogisk kunskap samt ämneskunskap. Pedagogik definieras av Koehler, Mishra & 
Yahya (2007, 743) som metoder och processer för lärande och undervisning. Där ingår 
även värderingar, tekniker samt metoder för att undervisa och strategier för att utvärdera 
elevernas lärande. Ämneskunskap syftar på ämnet som ska undervisas, algebra i 
gymnasiet är till exempel olikt från historia i mellanstadiet och ska ses som olika 
ämnen.  
 
Shulman (1987) hävdar att en lärares pedagogiska kompetens samt ämneskompetens 
ska ses som inbördes olikartade områden där det ena inte kan utesluta det andra, vilket 
då motsäger vad tidigare forskning ansett där det tidigare endast varit fokus på en 
kompetens i taget enligt Shulman (1987, 6). Författaren hävdar att pedagogisk kunskap 
och ämneskunskap ska kunna integreras och då skapas pedagogisk ämneskunskap, som 
täcker området och skapar förståelse för eleverna (Shulman 1987, 8). 
 

 

Figur 2.  Bilden illustrerar pedagogisk kunskap samt ämneskunskap som tillsammans bildar pedagogisk 
ämneskunskap (PCK). 

Figuren ovan visar vad läraren bör kunna för att uppnå pedagogisk ämneskunskap. Den 
första cirkeln företräder pedagogisk kunskap och innehåller den pedagogiska biten av 

                                                
5  Originalnamnet är Pedagogical Content Knowledge. 
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undervisning - läran om utbildning och kunskap om hur elever bäst lär sig. Den andra 
cirkeln representerar ämneskunskap och detta skiljer sig beroende vilket ämne och 
årskurs en lärare undervisar i, en matematiklärare behöver exempelvis andra 
ämneskunskaper än en svensklärare. I skärningspunkten av detta Venn-diagram finner 
vi pedagogisk ämneskunskap och det är denna kunskap en lärare besitter som går vidare 
från ämneskunskap till kunskaper tillämpade för undervisning (Shulman 1986, 9). 
Kunskaper för undervisning ses som en annan dimension av ämneskunskaper och är det 
ämnesinnehåll som förkroppsligar de aspekter av ämnet som är mest relevanta för 
läraktighet (Shulman 1986, 9). 

3.6 Teknisk pedagogisk ämneskunskap 
Teknisk pedagogisk ämneskunskap6 (TPACK), bygger på Shulmans (1986) teori om 
pedagogisk ämneskunskap och försöker genom denna markera några av de väsentliga 
kunskaper som lärare bör besitta för att integrera teknik i undervisningen (Koehler, 
Mishra & Yahya 2007). TPACK försöker identifiera och betona vikten av teknik i 
undervisningen samtidigt som den ska samspela med de andra kunskaperna som lärare 
besitter och använder i sin undervisning. I likhet med Shulmans (1986) teori, som ser 
pedagogisk kunskap och ämneskunskap som olika kunskaper, ska även den tekniska 
kunskapen stå för sig själv för att sedan integreras. Koehler, Mishra & Yahya (2007, 
743) beskriver teknik som standardtekniker som har funnits i skolan under en längre tid, 
så som svarta tavlan och böcker och benämner även Internet som teknik.  
 
TPACK är uppbyggt av olika komponenter av lärares kunskap; ämneskunskap, 
pedagogisk kunskap samt teknisk kunskap. Dessa kan integreras i varandra och blir då 
pedagogisk ämneskunskap (PCK), teknologisk ämneskunskap (TCK), teknologisk 
pedagogisk kunskap (TPK) och teknisk pedagogisk ämneskunskap (TPACK). TPACK 
innehåller tre typer av kunskap och dessa ska inte användas isolerade från varandra, det 
är en flexibel kunskap som ligger vid korsningen av dessa, TPACK, som kräver att 
läraren har förståelse om dem tillsammans (Koehler et al. 2011, 149). Koehler, Mishra 
& Yahya (2007, 742) hävdar att teknologi inte kan vara utan kontext och att bra 
undervisning kräver förståelse om hur teknologi i skolan relaterar till både pedagogiskt 
innehåll och ämnesinnehåll. Bilden nedan visar de olika komponenterna som kan 
integreras och tillsammans bildar TPACK. 
 

                                                
6  Originalnamnet för ramverket är Technological Pedagogical Content Knowledge. 
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Figur 3.  Bilden illustrerar TPACK där teknisk, pedagogisk och ämneskunskap integreras. Från 
www.tpack.org. 

Bilden ovan försöker identifiera vad lärare är i behov av att kunna för att kunna 
integrera teknik i undervisningen. Genom att använda kreativitet och reflektera över hur 
2000-talet ändrar begränsningarna för vad ämneskunskap är kan andra ämneskunskaper 
också läras ut (Koehler et al. 2011, 149). Kreativiteten spelar en roll i hur lärarna 
använder sin pedagogiska kunskap, kraven på nya färdigheter går längre än prov-baserat 
lärande och då måste lärarna förstå, anpassa, använda och skapa nya möjligheter för 
teknologi i klassrummen (Koehler et al. 2011, 149). 
 
Att undervisa med teknik i klassrummen kompliceras när modernare teknik allt 
eftersom övervägs av lärarna (Koehler, Mishra & Cain 2013, 13). De vanligaste 
pedagogiska teknologierna karaktäriseras som något specifikt, stabilt och transparent. 
Detta kan vara exempelvis en penna, den används för något specifikt (skrivande), den 
har inte förändrats över en lång tid och är således stabil samt den är transparent i den 
mening att pennans inre funktion är relaterad till resultatet (bläck inuti pennan gör att vi 
kan skriva). Digital teknologi är däremot skiftande, ostabil och opak – den kan användas 
på flera sätt, den förändras konstant samt de inre funktionerna är dolda för användaren 
(Koehler, Mishra & Cain 2013, 13). Den digitala teknologins funktion är markant 
annorlunda än den vanliga tekniken och skapar då mer utmaningar för lärare som vill 
använda sig av den. Att tekniken inte är neutral eller partisk kan också skapa ett 
problem för användaren i den mening att olika digitala tekniker har olika 
användningsområden. Metoder för att främja lärares utveckling inom digital teknologi 
erbjuder ofta en och samma strategi för användandet, när lärarna egentligen är 
verksamma i olika sammanhang för lärande och undervisning (Koehler, Mishra & Cain 
2013, 13).  
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4 Teoretisk bakgrund 
Denna studie tar sin grund i två teoretiska perspektiv och deras syn på lärande. De 
perspektiv som kommer beröras är det konstruktivistiska samt det sociokulturella 
perspektivet och hur deras kunskapssyn kan koppas till de modeller och ramverk som 
jag nämner i forskningsbakgrunden. 

4.1.1 Konstruktivistiskt perspektiv 
Företrädaren av konstruktivismen och den som främst förknippas med denna teori är 
filosofen och psykologen Piaget. Konstruktivismens syn på lärande innebär att läraren 
inte längre endast ska föra över kunskap till eleverna utan ska framkalla situationer där 
eleverna själva får vara aktiva (Säljö 2000, 63ff). Kunskapen konstrueras genom att 
läraren ska skapa villkor för progression för att göra det möjligt för den enskilda 
individen att inhämta kunskaper (Säljö 2000, 63ff). 
 
Inom det konstruktivistiska perspektivet är autentiska frågor ett redskap för att eleverna 
själva ska konstruera sin egen kunskap (Dysthe 2007, 232). Författaren förklarar också 
att kunskap betraktas inom konstruktivismen som något som byggs upp inom individen 
och inte är överförbart mellan lärare och elev (Dysthe 2007, 46). 
 
SAMR-modellen utgår från ett omdefinierat lärande där processen fram till målet ligger 
i fokus snarare än målet i sig (Fleischer 2013b). Puentedura (2009) beskriver SAMR-
modellen som något som kan kopplas till Blooms  taxonomi. Blooms taxonomi  utgår 
från ett kognitivt synsätt där olika nivåer av lärande kategoriseras utifrån kunskap, 
förståelse, tillämpning, analys, syntes och utvärdering (Krathwohl 2002, 212). Blooms 
taxonomi frambringar lärandemål utifrån en hierarki av olika former av lärande där de 
olika nivåerna skiljer sig i svårighetsgrad (Marzano & Kendall 2007, 8).  
 
SAMR-modellen och Blooms taxonomi kan sättas i relation till Piagets 
konstruktivistiska syn på lärande där taxonomier även nyttjas. Piaget menar att vissa 
processer ligger bakom varje form av inlärning och därmed innehåller liknande nivåer 
som SAMR-modellen samt Blooms taxonomi. Nivåerna tar hänsyn till komplexitet i 
lösningar och användande och taxonomier tillämpas (Krathwohl 2002, 215). 

4.1.2 Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet utgår från pedagogen och psykologen Vygotskij som 
studerade psykologiska processer hos barn och hävdade att de högsta processerna, 
selektiv uppmärksamhet och logiskt minne är en följd av social aktivitet (Bråten 1998, 
14ff). Kunskapssynen inom sociokulturella perspektivet innebär att barn utvecklas i 
interaktion med andra och att språket är länken mellan samhället och individen (Säljö 
2000, 164).  
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De aspekter för barns utveckling som betonas särskilt inom sociokulturella perspektivet 
är den sociala och semiotiska7 aspekten. Vygotskij menar att dessa är de två mest 
kulturbärande företeelserna som påverkar barns psykologiska utveckling. När dessa 
aspekter står i relation till varandra sker ett socialt samspel och kulturen samt 
semiotiken får plats mellan individer (Bråten 1998, 14ff).  
 
Säljö (2000, 240) menar att tiden för förberedelse för att kunna hantera olika 
intellektuella och fysiska redskap blir allt längre och beskriver hur sociokulturella 
perspektivet ser på undervisning. 

Det handlar inte längre så mycket om att överföra information, utan om att skapa aktiviteter och 
miljöer där människor kommer i kontakt med och blir förtrogna med sådana kulturella redskap 
(Säljö 2000, 248).  

Skolan ska inte endast föra över kunskap till eleverna genom traditionell undervisning 
utan även skapa lärandesituationer där fler redskap är tillgängliga (Säljö 2000, 248).  
 
Vygotskij beskriver den ständiga utvecklingen mot att nå högre psykologiska processer 
som den proximala utvecklingszonen (Säljö 2000, 120). Den proximala 
utvecklingszonen definierar Säljö (2000, 120) som det avståndet mellan vad en individ 
kan prestera ensam och vad en individ kan prestera med hjälp av en lärare eller mer 
kunniga kamrater.  
 
Det sociokulturella perspektivet betonar vikten av att lyssna på vad andra talar om samt 
hur de föreställer sig världen, det är först då som ett barn blir medvetet om vad som är 
värdefullt och intressant att urskilja ur flera iakttagelser (Säljö 2000, 37). Modellen 
pedagogisk ämneskunskap utgår från hur lärande ska vara snarare än hur lärande ska gå 
till, undervisningen ska lägga tonvikten på förståelse, resonemang, förändring och 
reflektion och förmågan att göra något förståeligt för elever (Shulman 1986, 4).  
 
Shulman (1986, 9) förklarar att lärarna inte endast ska kunna definiera för elever de 
accepterade sanningarna i ett undervisningsområde. Lärarna måste också kunna förklara 
varför en viss framställning bedöms motiverat, varför det är värt att veta och hur det 
relaterar till andra framställningar - både inom och utanför läroämnet och i teorin och 
praktiken. Det sociokulturella perspektivet i relation till pedagogisk ämneskunskap har 
då likvärdig syn på kunskapsinhämtning – språket fungerar som redskap för 
kommunikation mellan och inom individer och utvecklingen mellan dem (Säljö 2000, 
164). 
  

                                                
7  Semiotik innebär tecken och symboler så som bokstäver, ord och siffror. 



 23 

5 Digitala verktyg i läroplanen 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2011) 
beskrivs digitala verktyg och teknik, så som datorer, sällan explicit där en teknisk 
färdighet sätts i ett sammanhang. Under de mål som Skolverket (2011, 14) skriver att 
eleverna ska uppnå vid genomgången grundskola står det att eleverna ”kan använda 
modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 
lärande” och är ett av få sammanhang där tekniken syftas som en teknisk färdighet och 
inte endast en färdighet inom ett ämne. Själva begreppet modern teknik interpreterar jag 
som digitala verktyg så som datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Vidare 
begreppsdefinition av digitala verktyg finns i avsnitt 3.2.1. 
 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2011, 9) 
uttrycks under Skolans uppdrag att eleverna ska kunna orientera sig i en komplex 
verklighet som har ett stort informationsflöde samt en snabb förändringstakt. Skolverket 
(2011, 10) menar att skolans arbete bör inriktas på olika kunskapsformer och skapa ett 
lärande där dessa former balanseras och blir en helhet. Vidare skriver de att elevernas 
harmoniska utveckling skall främjas och att det ska genomföras genom en balanserad 
och varierad sammansättning av innehåll och arbetsformer (Skolverket 2011, 10).  
 
Att digitala verktyg ska användas i undervisningen finns beskrivet som ett övergripande 
mål för skolan men dess användning i svenskämnet möjligtvis minskas i och med 
tolkningarna av dem (Skolverket 2011, 14). Digitala verktyg nämns explicit i vissa delar 
av det centrala innehållet i svenskämnet i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet (Skolverket 2011) och nedan listas de. 
 
I det centrala innehållet för årskurs 4-6 står det skrivet att eleverna ska skapa texter där 
”ord, bild och ljud samspelar” samt använda olika strategier för att skriva olika typer av 
texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad (Skolverket 2011, 225). Skolverket 
(2011, 226) nämner också kombinationen mellan ord, bild och ljud i exempelvis 
webbtexter, tv-program och interaktiva spel i det centrala innehållet. Samspelet mellan 
ord, bild och ljud kan möjligtvis skapas både analogt och digitalt, emellertid benämns 
webbtexter, tv-program samt interaktiva spel vilket innebär att digitala verktyg måste 
tas i anspråk.  
 
”Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form” och ”Handstil samt att skriva, 
disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator” (Skolverket 2011, 225) 
är även dessa centralt innehåll i läroplanen i svenska. Att på olika sätt bearbeta texter 
innebär även att bearbeta texter digitalt och därför nämns digitalt verktyg explicit i detta 
fall. I det sistnämnda beskrivs dator specifikt som något som eleverna ska använda för 
att redigera olika slags texter.  
 



 24 

Detsamma gäller där eleverna ska använda ”ordböcker och andra hjälpmedel för 
stavning och ordförståelse” och ”stödord, bilder och digitala medier” som hjälpmedel 
för att genomföra en muntlig presentation (Skolverket 2011, 225). I detta fall används 
digitala medier som uttryck för att beskriva de digitala hjälpmedel som eleverna ska 
använda vid muntliga presentationer.  
 
Under språkbruk förklaras skillnader i språkanvändning beroende på vem mottagaren är 
och med vilket syfte, att skriva ett personligt sms till någon är exempelvis olikt från att 
skriva en faktatext (Skolverket 2011, 226). Genom att nämna sms i centrala innehållet 
betonas användningen av digitala verktyg eftersom det är en tjänst som endast fungerar 
med hjälp av digitala verktyg så som mobiltelefoner, surfplattor och datorer. 
 
Internet nämns också explicit i centrala innehållet i svenskämnet. Skolverket (2011, 22) 
skriver att eleverna ska använda informationssökning i olika källor och medier, 
exempelvis i uppslagsböcker och internet. Skolverket (2011) beskriver då medier som 
något analogt och digitalt, i detta fall digitalt som sökmotorer på internet. Internet kan 
tolkas som ett avstamp till flera av delarna i centrala innehållet som ej har digitala 
verktyg nämnda explicit för vidare användning, detta genom att använda internet som 
sökmotor för vidare sökning, läsning och diskussioner om texter och utveckling av 
förmågor i svenskämnet.  
 
Digitala verktyg kan sannolikt integreras i varenda del av centrala innehållet i svenska 
för årskurs 4-6 men i olika arbetsformer. Dock bör syftet, varför man gör det, finnas 
förbestämt sedan innan så de digitala verktygen blir betydelsefulla och kan främja 
elevernas utveckling (Skarin 2007, 24).  
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6 Material och metod 
Examensarbetet är en kvalitativ studie ur ett lärarperspektiv med syfte att redogöra för 
några lärares kunskaper om digitala verktyg samt erfarenheter av dem. Det kvalitativa 
synsättet bygger på att förstå och tolka resultaten som framkommer vid intervjuer och 
observationer och denna studies resultat kan inte generaliseras till fler än de berörda 
lärarna. 

6.1 Insamling av material 
Studien genomfördes på mellanstadiet i en skola i en storstad i Sverige. Jag var sedan 
tidigare bekant med skolan och lärarna i mellanstadiet och valde därför ett 
bekvämlighetsurval. Lärarna arbetade i årskurserna 4-6 och undervisade i svenskämnet i 
var sin årskurs. Jag besökte lärarna under två tillfällen, det första tillfället för intervjuer 
och det andra tillfället för observationer i klassrummen under en lektion i svenska. 

6.1.1 Urval 
Mina informanter skulle vara svensklärare som endast undervisar i en årskurs samt är 
behöriga att undervisa i svenska. Detta resulterade i dessa lärare till studien: 
 

• Love arbetar i årskurs fyra. Love har en kompletterande utbildning från 
förskollärare till att undervisa i svenska och SO i årskurserna 1-7 och har arbetat 
som lärare totalt 30 år och i grundskolan 18 år.  

• Kim arbetar i årskurs fem. Kim är behörig att undervisa i svenska, SO och bild i 
årskurserna 1-7 och kompletterade sin utbildning med en master och är även 
behörig att undervisa i engelska. Kim har arbetat som lärare 9,5 år totalt med ett 
7-8 år långt uppehåll där emellan.  

• Charlie arbetar i årskurs sex. Charlie är behörig att undervisa i årskurs F-6 i 
svenska och engelska samt behörig att undervisa i matematik i årskurs F-3. 
Charlie har arbetat som lärare i två år.  

6.2 Motivering av metodval 
Intervjuerna med lärarna var strukturerade i den mening att jag använde ett fast 
intervjuschema där både ordningsföljden och formuleringarna är bestämda (Stukát 
2011, 43). Detta alternativ valde jag för att interaktionen mellan mig och den jag 
intervjuar ska bli så neutral som möjligt och för att slippa färgade svar på grund av 
intervjuareffekten (Stukát 2011, 43). Dock använde jag mig av följdfrågor i intervjun 
om något framstod som otydligt eller återupprepade något som den jag intervjuar sagt 
för att få fram så fyllig information som möjligt.  
 
Att ge de intervjuade större utrymme i intervjun bidrar till öppnare svar och mer 
material samtidigt som tolkningarna av jämförbarheten kompliceras och tolkningar av 
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resultatet ökar (Stukát 2011, 43). Intervjuerna spelades in med hjälp av ett 
ljudupptagningsprogram. Genom att använda intervjuer som metod kan djupare innehåll 
kommas åt eftersom mimik, pauser och tonfall kan fångas upp på ett annat sätt än 
skriftspråk (Stukát 2011, 44).  
 
Observationsstudierna motiveras av att resultatet kan ofta bli konkret och lätt att 
överblicka vilket gör det till ett stabil underlag för vidare analys (Stukát 2011, 56). 
Genom att använda observation som metod får jag reda på vad lärarna gör, inte bara 
säger att de gör i intervjun. Både verbala och icke verbala beteenden kan observeras 
(Stukát 2011, 55). Rollen som observatör kommer att vara deltagande observatör 
(Stukát 2011, 57) där jag använder ett särskilt registreringsschema få en helhetsbild av 
lärarnas teknikanvändning.  

6.3 Kvalitativa intervjuer med lärare 
Vid det första tillfället intervjuade jag lärarna enskilt. Jag kontaktade dem via mail där 
jag kort beskrev vad mitt examensarbete handlar om och inviterade in dem till en 
intervju under en tid som passade dem. Studien utgår från Vetenskapsrådets (2011) 
etiska principer och jag förklarade därför i mailet att deltagandet är frivilligt och 
anonymt och får självklart avbrytas om de så vill.  
 
Lärarna intervjuades under olika dagar och intervjuerna genomfördes enskilt på 
arbetsplatsen i en miljö de själva fick bestämma för att skapa en situation som är trygg 
för dem (Stukát 2011, 45). För att bevara lärarnas anonymitet och eftersom kön ej 
studeras i denna studie har lärarnas namn bytts ut mot könsneutrala pseudonymnamn. 
Namnen som kommer nämnas i rapporten är Love, Kim och Charlie.  
 
Insamling av materialet till studien bestod av öppna, fastställda frågor (se bilaga 1) samt 
en fråga där lärarna själva skulle uppskatta sin tekniska kompetens utifrån ramverket 
teknisk pedagogisk ämneskunskap (TPACK). Intervjun bestod av tre delar. Den första 
delen handlade om digitala verktyg och lärarens användning av dessa. Den andra delen 
handlade om motivation och den tredje behandlade lärarens kompetens och egen 
bedömning av digital kompetens. Efter intervjufrågorna visade jag bilden på TPACK 
(se figur 3) och förklarade bilden och hur teknisk kunskap, pedagogisk kunskap och 
ämneskunskap kan relatera till varandra i dagens undervisning och bad dem berätta om 
sin egen kunskap utifrån modellen. 

6.4 Observationer av lärares undervisning 
Efter de genomförda intervjuerna observerade jag lärarna under en svensklektion 
vardera under en dag och lektion som passade dem. Syftet med detta är att undersöka 
hur lärarens beskrivning av sin användning av digitala verktyg överensstämmer med 
praktiken. Eftersom jag endast observerade en lektion var det möjligt att jag inte skulle 
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få se någon användning av digitala verktyg eftersom skolan inte har en dator per elev 
och undervisningen eventuellt inte lämpade sig för användning av digitala verktyg 
enligt läraren. Om ingen teknikanvändning skulle skett under observationerna hade jag 
utfört upprepade observationer fram till jag fått se lärarnas teknikanvändning i 
klassrummet. 
 
Till observationerna använde jag ett observationsprotokoll skapat i Microsoft Excel som 
gjorde det möjligt att se vilket digitalt verktyg som används och hur. Jag antecknade 
även vilken person som använde verktyget: läraren, eleven eller om de använde det 
gemensamt. För att få plats med allt jag möjligtvis skulle se använde jag dator och 
dokumenterade direkt i observationsprotokollet (se bilaga 2).  

6.5 Metod för bearbetning och analys 
Ljudupptagningarna lyssnades genom och transkriberades. För att underlätta för senare 
analys skrevs råmaterialet om till skriftspråk där pauser fortfarande var markerade för 
att kunna se möjlig osäkerhet i lärarnas svar. Stakningar, skratt, bestämdhet och 
betoningar togs bort för att underlätta analysen. Lärarna nämnde delar under intervjun 
som kunde avslöja var studien gjordes och dessutom ej var relevanta och detta har tagits 
bort ur resultatet. 
 
För att skapa en djupare förståelse av resultaten i intervjun valdes en kvalitativ 
innehållsanalys för att få möjlighet att plocka fram de ”dolda” sidorna ur materialet 
(Denscombe 2009). Med stöd av Denscombes (2009) forskningshandbok och strategi 
för innehållsanalys har tolkningarna av resultaten har utgått från följande steg: 
 

• Nedbrytning av texten till mindre enheter: Texten analyseras utifrån samtliga 
ord i texten. 

• Utarbeta ändamålsenliga kategorier för analysen: Det är essentiellt för 
forskaren att få klarhet om vilka typer av kategorier och frågor som är relevanta 
för studiens syfte och frågeställningar. Genom att utarbeta relevanta kategorier 
kan forskaren plocka fram nyckelord och färgkoda texten för att senare 
undersöka hur ofta olika ord förekommer i materialet. 

• Räkna förekomsten av enheter: I den första delen av analysen är det vanligt att 
räkna antalet gånger enheterna uppkommer. 

• Analysera texten utifrån hur ofta enheterna förekommer i förhållande till andra 
enheter: När enheterna är kodade kan forskaren göra en mer komplicerad analys 
där enheterna länkas ihop och då försöker förklara varför de förekommer som de 
gör. 

 
Resultaten av observationerna kategoriserades under de olika digitala verktyg som 
användes och färgkodades för att undersöka vilka digitala verktyg som var 
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återkommande. Observationerna relaterades därefter till lärarnas intervjusvar för att 
undersöka om vad de berättade under intervjun överensstämde med observationerna. 
Efter analyserna av lärarnas intervjusvar och observationerna relaterades detta till 
SAMR-modellen och TPACK.  
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7 Resultatredovisning 

7.1 Intervjuer 

7.1.1 Lärares användning av digitala verktyg 
De tre lärarna har likatänkande definition av vad digitala verktyg är för något och visade 
på detta genom exempel. De nämnde datorer, iPads, projektorer, internet och olika 
program och mjukvaror.  
 
När lärarna beskriver vilka digitala verktyg de använder i klassrummen är ett digitalt 
verktyg i fokus för dem alla, projektorn. Samtliga lärare beskriver sin användning av 
denna som ett verktyg och som ett hjälpmedel för dem i sin undervisning. De skapar 
olika presentationer som en uppstart inför ett arbetsområde. Alternativt är en 
PowerPoint-presentation synlig under lektionerna som en påminnelse för läraren och 
eleverna över vad de ska göra under dagens lektion.  
 
Kim beskriver varför projektorn och PowerPoints används som ”Det är lättare och mer 
överskådligt och dessutom har man ju det kvar.” Charlie förklarar hur digitala verktyg 
förenklar arbetet: 

Jag tycker att dom underlättar rent arbetsmässigt, det är väldigt kompakt att bara kunna ha med sig 
datorn och kanske inte bära runt på massa häften men också av den orsaken som jag nämnde 
tidigare att det blir väldigt tillgängligt för barnen när dom.. Det är alltid nån som är borta och jag 
tänker att det är ett väldigt lätt verktyg även för dom att kunna hänga med i vad vi gör (Charlie). 

Charlie berättar att digitala verktyg underlättar arbetsmässigt för både läraren och 
eleverna. Läraren behöver endast ha med sig datorn och inte behöver bära runt på häften 
och för eleverna förenklas det eftersom arbetena finns lättillgängliga på datorn. 
 
Googles8 mjukvaror, Google Classroom samt Google Drive är återkommande 
mjukvaror som nämns. Dessa program använder lärarna och eleverna för att skapa 
uppgifter som eleverna sedan arbetar med i Google Docs och därefter lämnas in 
automatiskt eftersom dokumenten är delade med de berörda lärarna sedan tidigare. De 
klasser som Love undervisar i har eleverna skapat enskilda mappar i Google Drive och 
delat med Love, när eleverna sedan arbetar med något i svenskan lägger de sina arbeten 
i sin svenskmapp och Love får då tillgång till dem. Kim använder också Google Drive 
och i likhet med Charlie även Google Classroom. I Google Classroom behöver inte 
eleverna skapa mappar och själva hålla ordning på sina arbeten utan det ordnar läraren 
genom att skapa uppgifter i olika forum, då samlas allt på ett ställe.  
 

                                                
8  Googles mjukvaror är en molntjänst som tillhandahålls kostnadsfritt av Google, där kan användaren 

redigera dokument, skapa presentationer och kalkylblad samt dela dokumenten då fler användare kan 
kollaborativt redigera. 
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Love och Kim berättar att de använder ordbehandlingsprogram och 
informationssökning kontinuerligt i sina ämnen och har därför ofta flikar framme på 
datorn där en hemsida för att leta synonymer bland annat finns framme. Love ger 
exemplet ”Vi har en bok med synonymer och nu kan ju vem som helst, hela tiden, leta 
synonymer”. Love och Charlie berättar också att elever i deras klasser är i behov av 
särskilt stöd och då används Stava REX9, Oribi Speak10 och Inläsningstjänst som 
kompletterande stöd till eleverna.  
 
Den gemensamma arena, SchoolSoft11, som lärarna använder för att dokumentera 
elevernas kunskaper använder de kontinuerligt. De skapar lektionsplaneringar, läxor, 
uppgifter, prov och kopplar detta till kunskapskraven som både eleverna och deras 
vårdnadshavare har tillgång till att läsa.  
 
Love, Kim och Charlie förklarar att de använder digitala verktyg för att det underlättar 
undervisningen. Det är arbetsbesparande, enkelt att ha allting på ett ställe (för både 
elever och lärare) och att det är överskådligt. Charlie och Love beskriver också att de 
upplever användandet av digitala verktyg som miljövänligt med tanke på att de inte 
använder lika många papperskopior. Love förklarar också hur digitala verktyg 
underlättar koncentrationen hos eleverna, framförallt i användning av projektorn.  

Ja det förenklar, det blir tydligare tycker jag. Ja jag tror också att dom är med kanske på ett annat 
sätt när man liksom är här framme och pekar och pratar och så där. Att det händer lite mer än när 
var och en tittar ner i sina egna papper… (Love). 

Love menar att eleverna upplevs som mer delaktiga om projektorn används i 
undervisningen och att det förtydligar och gör det enklare för dem. Kim förklarar att 
digitala verktyg även är en del av elevernas vardag, de använder digitala verktyg på 
fritiden och därför måste de göra det på skolan också. Samtidigt som Kim nämnde detta 
gjordes ett tillägg att det är viktigt att arbeta på det gamla, analoga sättet också. 
Eleverna ska samtidigt få möjlighet att skriva för hand samt framställa bilder för hand 
utan digitala verktyg som hjälp. Charlie förklarar att digitala verktyg ligger nära 
eleverna och att Google Classroom underlättar för de elever som varit borta från 
undervisningstillfällen.  Eleverna kan då logga in på Google Classroom och se vilken 
uppgift de har missat och samtidigt kunna följa med i vad de gör i skolan.  
 
Samtliga lärare uppfattar sitt användande av digitala verktyg som resultatrikt men inom 
olika områden. Kim anser att användandet underlättar den egna undervisningen och 
bedömningen eftersom att det är överskådligt, arbetsbesparande samt lätt och enkelt att 

                                                
9  Stava REX är ett rättstavningsprogram som rättar stavfel och grammatiska fel i svenska texter och 

finns tillgängligt för användning på Google Docs. 
10  Oribi Speak är ett verktyg som stödjer läs- och skrivprocessen med hjälp av talsyntes och 

bokstavsljudning för Google Docs. 
11  SchoolSoft är en gemensam arena för lärare, elever och vårdnadshavare där bland annat administration 

och dokumentation finns. 



 31 

lära ut ett ämne under en genomgång. Kim förklarar att det är överskådligt på det sättet 
att allt som eleverna eller Kim själv har producerat finns på ett och samma ställe. Love 
och Charlie nämner elevernas intresse över att använda digitala verktyg som resultatrikt, 
eleverna är mer intresserade och lägger mer fokus på de ska göra snarare än fastna i 
andra moment, så som handstil och skrivkramp. Charlie menar att elever utnyttjar tiden 
bättre när de inte behöver fokusera på sådana faktorer i skrivprojekt. Love beskriver att 
när digitala verktyg används, exempelvis projektorn, så känns undervisningen mer som 
en gemensam upplevelse. Det blir andra diskussioner i klassrummet och mer spontana 
reaktioner, vilket Love uppskattar. Lärarna är samtidigt överens om att de inte riktigt 
kunde se någon skillnad resultatmässigt om eleverna arbetar med något digitalt eller 
analogt verktyg.  

Jag tror inte att vi kommer att lyfta kunskaper enbart genom att använda digitala verktyg utan det 
är innehållet och det vi använder dom till som är det viktiga (Kim). 

Kim menar att digitala verktyg inte ska ses som ett självändamål utan att fokus är, och 
ska fortfarande vara, varför vi använder dem och till vilket syfte.  

7.1.2 Motivation 
Samtliga lärare tror att deras användning av digitala verktyg uppskattas av eleverna. De 
nämner att datorer, iPads och mobiltelefoner är en stor del av deras vardag och att 
lärarnas användning av dessa då uppskattas av eleverna. Love, Kim och Charlie tror att 
digitala verktyg är motivationshöjande i det avseende att eleverna tycker att det är roligt 
att arbeta på datorn. Samtliga lärare menar att detta kan bero på att digitala verktyg är 
elevnära. 

Dom älskar ju att använda datorer och tycker att det är som natt och dag jämfört med att behöva 
skriva själv (Love). 

Jag tror att det handlar mycket om att dom är vana vid att använda skärmar och använda datorer, 
dom tycker att det är roligt helt enkelt (Kim). 

Det är roligare, smidigare, lite mer nära deras erfarenhet… Eller liksom nära, deras referensram är 
väldigt mycket teknisk och dom ska hålla på med datorer och allting så det kommer dom lite 
närmare (Charlie). 

Kim uttrycker också att eleverna uppskattar lärarens användning av digitala verktyg. 

Jag tror dom finner att dom använder dom digitala verktygen för att driva kunnandet och 
undervisningen framåt och att jag har bra genomgångar, adekvata genomgångar (Kim). 

Kim menar att eleverna använder digitala verktyg för att främja sin egen 
kunskapsutveckling, men även att Kim själv gör det genom att ha bra genomgångar med 
hjälp av digitala verktyg.  
 
Lärarna har olika åsikter om vad de tror att eleverna uppskattar mest med deras 
användning av digitala verktyg. Charlies uppfattning är att eleverna tycker att det är 
enkelt och lättillgängligt att komma åt uppgifter och att en del av elevernas ansvar över 
vad som ska göras läggs på läraren. Love tror att de uppskattar Google Drive för att det 
är ett bra arbetsredskap. Kim säger att eleverna troligen uppskattar sättet de får feedback 
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på, eleverna får korrigeringsförslag samt en kommentar i slutet av sin text och att de då 
kan välja om de vill ha kvar det eller skriva vidare.  
 
Uppmuntring i användning av digitala verktyg upplever samtliga lärare att de får av sitt 
arbetslag men i olika utsträckning. Love och Kim upplever inte att de talar så mycket 
om digitala verktyg men Kim har upplevt att användningen ökar hela tiden i arbetslaget 
och att tillgången på datorer inte räcker till. Charlie beskriver att sitt arbetslag har en 
positiv syn på användningen av digitala verktyg i skolan och önskar att de kunde 
använda dem i samma uträckning i sina undervisningsämnen. 
 
Charlie förklarar att det är skolan, kollegiet och kollegor som har bidragit till kunskaper 
inom användning av digitala verktyg. Charlie beskriver upptäckandet av nya digitala 
verktyg som något tidskrävande.  

För jag känner så här, jag vill gärna landa i nånting innan jag går vidare till nått annat. Känna att 
jag kan det, hur det funkar och sen ta mig an nånting. Och det tar ju tid liksom. Man måste prova 
sig fram och därför har det blivit att jag inte tagit eget initiativ utan via rekommendation (Charlie). 

När Charlie får tips, idéer och konkreta förslag av andra lärare som har gjort samma sak 
tidigare eller förordar något så tas tid att undersöka programmet. Love beskriver också 
sin kunskap som något som skolan har bidragit med.  
 
Det finns en skillnad i kompetensutveckling bland lärarna som deltog i studien. Love, 
som har undervisat i närmare trettio år, har gått ITiS och andra fortbildningar som varit 
på andra platser än just arbetsplatsen. Efter de kurserna har det varit fortbildning på 
skolan. Love förklarar att hen behöver kompetensutveckling för att motivera sig att testa 
nya digitala verktyg.  

Jag tror att jag behöver liksom, jag behöver nånting i början. Jag har svårt att motivera bara mig 
själv utifrån ingenting liksom men om jag får komma ut och se några som jobbar med det och sen 
höra ungefär ”Såhär gör man” då kan jag liksom göra resten själv. Men jag behöver lite push 
(Love).  

Love förklarar att det är svårt att motivera sig själv att använda nya digitala verktyg och 
behöver någon som ger en knuff i rätt riktning och visar hur verktyget fungerar. Kim 
och Charlie har inte gått någon fortbildning på den nuvarande arbetsplatsen och Charlie 
förklarar att den kompetensutveckling som skett är tips på raster eller möten men det är 
inte någon utbildningsform. Kim har tidigare fått kompetensutveckling inom Office-
användning i början av 2000-talet.  

7.1.3 Lärarnas bedömning av teknisk kunskap 
Efter jag berättat om ramverket TPACK var svarade Love att hen saknade teknisk 
kompetens lämpad till skolsammanhang. Love upplever att det inte finns någon 
avsaknad av teknisk ämneskunskap (TCK)  men lägger sedan till ”Men det beror väl på 
att man inte vet heller vad som finns.” Vad Love anser som sitt största 
utvecklingsområde är teknisk pedagogisk kunskap (TPK) och tillägger att när man kan 



 33 

något så fungerar det men upplever samtidigt att man inte kan allting man skulle vilja 
kunna. Pedagogik och ämnesinnehåll tycker Love ha sig goda kunskaper om men det är 
när teknik kommer in i bilden som undervisningssituationen försvåras.  
 
Kim bedömer sig själv som en lärare som har väldigt goda kunskaper inom 
ämnesinnehåll och något mindre inom pedagogik. Den tekniska kunskapen anser även 
Kim skulle kunna vara bättre med fokus på digitala verktyg i skolan. Hårdvara och 
programmering har Kim goda kunskaper om men vill ha mer kunskaper inriktade på 
pedagogisk verksamhet. Kim förklarar att hen är på väg att röra sig in i teknisk 
pedagogisk ämneskunskap (TPACK) men vill gärna utveckla sina kunskaper inom 
TPK. 
 
Charlie beskrev sin tekniska kompetens som svag och något som senare anpassas till 
ämnesinnehållet och inte tvärtom, att ämnesinnehållet påverkar tekniken som används. 
Teknisk pedagogisk ämneskunskap (TPK) upplevs som god.  

Alltså jag vet hur jag ska lära ut det jag kan om det tekniska. Ämneskunskaperna blir mer på tavlan 
så jag blandar inte så mycket. Vi tar nog det här, jag lär ut ämnet på tavlan om ämnet och det 
tekniska kommer ju in när dom ska arbeta själv efter dom har fått ämneskunskap (Charlie). 

Charlie förklarar att hen kan lära ut tekniska kunskaper men att tekniken kommer i 
skymundan när nytt ämnesinnehåll ska läras ut. När Charlie beskrev sin undervisning så 
är ämnesinnehållet på Whiteboarden och först när eleverna ska befästa sina kunskaper 
använder eleverna tekniken. Vad Charlie vill utveckla är sin ämneskunskap i 
förhållande till tekniken.  

7.2 Observationer 

7.2.1 Love 
Jag observerade Love under en lektion för att se vilka digitala verktyg de använde i 
klassrummet i skolämnet svenska. Jag placerade mig längst bak i klassrummet för att få 
en tydlig bild av vad Love gjorde och samtidigt eleverna. Love startade lektionen med 
att starta projektorn och berättade vad eleverna skulle göra. Till sin hjälp hade Love en 
Google Presentation med instruktioner som förklarade för eleverna hur arbetsgången 
såg ut.  
 
Genomgången var väldigt kort och jag fick uppfattningen av att eleverna var väl 
bekanta med arbetssättet. Därpå började eleverna logga in på sina Chromebooks12 och 
startade Google Drive för att sedan öppna sitt dokument. Därefter bytte eleverna datorer 
med varandra och började ge kamratrespons. De läste en klasskamrats text och gav 
därefter kommentarer enligt instruktioner, de skulle skriva vad de tyckte var bra och vad 
de skulle vilja att klasskamraten ändrade/förtydligade. Några elever tog då fram sina 

                                                
12  Chromebook är hårdvaran (datorn) som eleverna använder sig av i undervisningen. 
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hörlurar för att använda Oribi Speak för att kunna lyssna på den skrivna texten. När 
eleverna sedan var färdiga med detta lämnade de över datorn till sin kamrat tillsammans 
med kamratresponsen.  
 
När eleverna sedan var klara med kamratresponsen öppnade de en Google Presentation 
som de har tillgång till via Google Drive och började skriva. Jag gick fram till en elev 
och frågade vad de gjorde. Eleven berättade att de ska skapa en presentation inför 
utvecklingssamtalet som de sedan ska visa för sina föräldrar.  
 
Innan intervjutillfället berättade Love för mig att det finns en elev med hörselskada i 
klassen och därför talar läraren och eleverna alltid i mikrofon om de ska tala inför hela 
klassen för att förstärka talet. Love har också headset-liknande utrustning för att 
förstärka rösten som används under genomgångar och dylikt. Detta såg jag användas 
under observationen. 

7.2.2 Kim 
Jag observerade Kim under en lektion i svenska för att se vilka digitala verktyg de 
använde i klassrummet. Kim inledde lektionen med att förklara för eleverna att de skulle 
fortsätta med retorik och berättade att de skulle göra ett peptalk. Eleverna skulle vara 
tränare för svenska landslaget och deras lag låg ligger under med 1-2 efter första 
halvlek. För att vända matchen måste tränaren ge ett bra peptalk för att motivera 
spelarna.  
 
För att förtydliga vad ett peptalk är visade Kim retorikmatchen från UR13 på projektorn 
för eleverna genom att koppla in datorn. Där tävlar olika skolor mot varandra i retorik 
framför en jury som ger dem feedback.  
 
Efter retorikmatchen tog Kim fram en PowerPoint som handlade om peptalk och dess 
karaktäristiska drag. Ett peptalk ska vara engagerande, motiverande och övertygande. 
För att betona och använda ord som tillhör retoriken var orden actio, pathos och imitatio 
kursiverade. 
 
Därefter visades nästa bild i PowerPoint-presentationen som handlade om vad som är 
viktigt att tänka på när man ska skriva ett peptalk. Sedan visades nästa bild i 
presentationen som handlade om arbetsgång. Där stod det vilket material eleverna 
behövde och hur de skulle arbeta: Ta fram skrivböcker, förbered peptalk, skriv ned allt 
ni kommer på, skriv ner talet i era skrivböcker, gör talkort, träna träna träna.  
 
Efter genomgången började eleverna arbeta med sina peptalk i klassrummen och 
utspridda i korridorer i skolan. Jag stannade kvar i klassrummet och observerade. Jag 
                                                
13 UR står för Sveriges Utbildningsradio AB. I samarbete med Svensk Television (SVT) och Sveriges 

Radio (SR), utgör UR en del av public service som betjänar allmänheten.  
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frågade Kim om någon elev använde digitala verktyg och fick svaret att de inte gjorde 
det. Kims tanke var att de skulle skriva sitt peptalk på datorn men en annan lärare i 
årskurs fem hade bokat datorerna och de var således inte tillgängliga.  
 
I slutet av lektionen var tre grupper färdiga med sina peptalk och redovisade dem 
framför klassen innan lektionen var slut.  

7.2.3 Charlie 
Jag observerade Charlie under en lektion i svenska för att se vilka digitala verktyg som 
användes i klassrummet. Innan lektionen startade hade Charlie skrivit upp instruktioner 
på Whiteboarden där det stod att eleverna skulle para ihop två bord, ta fram läromedel, 
skrivhäfte, penna och sudd. Sedan stod det EPA (enskilt, par, alla) med stora bokstäver 
på tavlan. När lektionen sedan började berättade Charlie att eleverna ska jobba med 
läsförståelse med fokus på EPA. De skulle först läsa en text enskilt och försöka svara på 
frågorna, sedan diskutera i grupper om fyra elever och till sist diskutera frågorna 
tillsammans i helklass.  
 
Blev eleverna färdiga innan resten av gruppen skulle de göra något som kallades ”Extra 
uppgifter” som stod på Whiteboarden. Det var bland annat att skriva färdigt en 
berättelse eleverna påbörjat sedan innan med fokus på konjunktioner, repetera kapitel i 
läroboken samt läsa tyst i sin bok. Medan Charlie berättade detta skrevs de extra 
uppgifterna på tavlan.  
 
När eleverna sedan började läsa texten, som handlade om Nobelpris, ville två elever 
lyssna på texten via Inläsningstjänst. Eleverna tog då en dator gick ut ur klassrummet. 
Det fanns möjlighet att lyssna på texten i klassrummet också med hörlurar (som fanns 
uppställda i klassrummet) men eleverna ville gå ut. De lyssnade på texten utanför 
klassrummet och gick sedan in och besvarade frågorna.  
 
Eleverna arbetade självständigt med uppgifterna och väntade in sina klasskamrater inför 
gruppdiskussionen. Under gruppdiskussionen gick Charlie runt och lyssnade på 
grupperna och märkte att de visade ett intresse för Alfred Nobel. Charlie gick då fram 
till sin dator och googlade på Nobel och skrev sedan upp de olika priser som delas ut 
under Nobeldagen och vem Alfred Nobel var. Sedan berättade Charlie detta för klassen 
efter gruppdiskussionen.  
 
Den sista delen i EPA, som står för en gemensam diskussion i helklass, blev aldrig 
genomförd under lektionen och lektionen avslutades efter informationen om Alfred 
Nobel. 
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8 Analys 
Nedan analyseras materialet med utgångspunkt i litteraturen för att besvara studiens 
syfte och frågeställningar. Analysen är uppdelad i tre delar: Digitala verktyg i 
klassrummen, tillämpningen av digitala verktyg samt bedömning av lärarnas tekniska 
kunskap i skolsammanhang. 

8.1 Digitala verktyg i klassrummen 
De digitala verktyg som lärarna i studien tar i anspråk i klassrummen är främst projektor 
och dator med Googles tillhörande mjukvaror. Projektorn är det digitala verktyg som 
genomsyrar användningen av digitala verktyg i klassrummen under genomgångar. 
Samtliga lärare beskriver projektorn som ett verktyg som underlättar och som ett 
hjälpmedel i sin undervisning i det avseende att det är enklare och mer överskådligt. 
Love beskriver hur användningen av projektorn underlättar koncentrationen för 
eleverna. 

Ja det förenklar, det blir tydligare tycker jag. Ja jag tror också att dom är med kanske på ett annat 
sätt när man liksom är här framme och pekar och pratar och så där. Att det händer lite mer än när 
var och en tittar ner i sina egna papper… (Love). 

Genom att använda projektorn upplever Love att det ökar koncentrationen på grund av 
att det förenklar och blir tydligare för eleverna. Love förklarar också att om projektorn 
är en del av undervisningen använder läraren både tal- och kroppsspråk vilket gör att 
eleverna blir mer uppmärksamma och delaktiga. Love beskriver det sociokulturella 
synsättet på lärande där läraren och eleverna lyssnar på varandra och lär sig vad som är 
värdefullt och intressant ur flera individers perspektiv (Säljö 2000, 37). 
 
Googles mjukvaror, främst Google Drive och Google Classroom, används i 
klassrummet för att skapa uppgifter och dela dem med eleverna. Love och Charlie 
använder dessa program mestadels för skrivprojekt där de delar ett dokument med 
eleverna med instruktioner som eleverna sedan kan skriva sin text i. Kim och Love 
förklarar att de använder ordbehandlingsprogram och informationssökning kontinuerligt 
i svenskämnet och använder då digitala verktyg i undervisningen. Stava REX, 
Inläsningstjänst och Oribi Speak förklarar Love och Charlie att eleverna använder under 
lektionstid som kompletterande stöd och uttrycker att det förenklar för eleverna. 
 
Lärarna motiverar sitt användande av digitala verktyg genom att det är resultatrikt i det 
avseende att elevernas intresse ökar vid användningen av dem, bedömning och 
undervisning förenklas samt att eleverna utnyttjar tiden bättre. Jedeskog (2000, 19) och 
Skarin (2007, 24) menar att användningen av digitala verktyg inte behöver ge några 
effekter på elevers lärande utan det är hur man använder tekniken som är betydelsefullt 
för kunskapsutvecklingen. Kim hävdar att användandet av digitala verktyg inte endast 
ska vara ett självändamål utan syftet med undervisningen ska alltid gå i första hand. 
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Digitala verktyg beskriver Kim som ett hjälpmedel och ska således inte styra 
undervisningen.  
 
Samtliga lärare förklarar att digitala verktyg uppskattas av eleverna och att de är 
motivationshöjande eftersom eleverna tycker att det är roligt att arbeta med dem. Ryan 
& Deci (2000, 55) konstaterar att det då är inre motivation på grund av att eleverna 
tycker om det för att det är innerligt nöjesfullt. Lärarna beskriver digitala verktyg som 
elevnära eftersom det är en stor del av deras vardag och att det då ligger väldigt nära 
dem.  

Jag tror dom finner att dom använder dom digitala verktygen för att driva kunnandet och 
undervisningen framåt och att jag har bra genomgångar, adekvata genomgångar (Kim). 

Kim uttrycker att digitala verktyg uppskattas av eleverna för att de tycker att 
undervisningen och kunnandet drivs framåt och att genomgångarna är sakenliga med 
uppgiftens mål. Detta kan kopplas till Skarin (2007, 24) som menar att motivation kan 
uppstå när eleverna upplever att arbetsuppgifterna uppfyller sitt syfte och att digitala 
verktyg är förenade till en helhet i undervisningen. 
 
Kim yttrar också att eleverna värdesätter sättet de får feedback på med hjälp av digitala 
verktyg. Genom Google Drive och Google Classroom får eleverna korrigeringsförslag 
samt en kommentar i slutet av sin text som sedan kan tas bort av eleverna och inte 
påverkar deras tidigare arbete. Feedback och korrigeringsförslag nämner Gärdenfors 
(2010, 230ff) som en av de sex kriterier för lärande med teknikstöd som främjar 
elevernas lärande och motivation. 
 
Skolan, kollegiet och kollegor har bidragit till Charlie och Loves kunskaper inom 
digitala verktyg inom skolan. Charlie beskriver sökandet av nya digitala verktyg som 
tidskrävande och vill gärna känna att hen kan ett program väl innan något nytt testas. 
Koehler, Mishra & Cain (2013, 13) förklarar att kompetensutveckling inom digitala 
verktyg ofta erbjuder en och samma strategi för användandet, detta komplicerar 
utbildningen när lärarna ofta är verksamma i olika lärandesituationer.  
 
Love förklarar att det behövs en knuff i rätt riktning för undersöka ett nytt digitalt 
verktyg, det behövs motivation och någon som kan visa hur ett program fungerar. 
Genom att få en push i användning av digitala verktyg undersöker Love nya digitala 
verktyg och tillfällen för passande användning. Att ha ett personligt intresse och 
engagemang kan vara väsentligt för lärares användning av digitala verktyg menar 
Jedeskog (2000, 94). Bristande kompetens kan skapa en rädsla och obehag och leder då 
till att användandet inte blir av (Jedeskog 2000, 94). 
 
Under de observerade tillfällena nyttjade Love och Kim projektor samt digitala 
presentationer för att introducera de arbetsområden som eleverna skulle arbeta med 
under lektionen. I likhet med Gärdenfors (2010, 230ff) som förklarar teknikstöd som 
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något som ska kunna stödja interaktivitet använde lärarna detta i sin presentation. Stone, 
Deci & Ryan (2009, 8-15) förklarar att för att främja elevers motivation bör 
ansvarsområden klargöras. Hade Love och Kim skrivit instruktionerna på tavlan skulle 
det blivit mycket information och syftet kan glömmas bort om inte arbetsgången är 
tydlig. Med digitala presentationer tar de en sak i taget och klargör innehållet i 
lektionen. 
 
Gärdenfors (2010, 230ff) nämner att teknik ska erbjuda olika former av samarbete och 
detta kriteriet uppnåddes när eleverna under Loves lektion gav kamratrespons. Dock 
skulle kamratresponsen bli mer digitaliserad om eleverna delade dokumenten med 
varandra istället för att endast byta dator. Tekniken stödde även metakognition som gav 
eleverna feedback på vad som fungerat bra och mindre bra (Gärdenfors 2010, 230ff). 
Att använda språket som ett lärande mellan och inom individer menar Säljö (2000, 164) 
är ett sociokulturellt perspektiv där kommunikation utvecklar elevernas lärande.  
 
Ingen av lärarna berättar att de använder digitala verktyg så som Google Drive och 
Google Classroom för grupparbeten utan användningsområdet av digitala verktyg är 
främst för enskilda skrivuppgifter. För att främja motivation och kunnande hävdar 
Stone, Deci & Ryan (2009, 8-15) att eleverna ska dela med sig av vad man lär sig för att 
öka kompetensen. Detta arbetade Charlie med under sin lektion med arbetet av EPA, 
där användes inte digitala verktyg men motivationen och kunnandet främjas med den 
typen av arbeten. 

8.2 Tillämpning av digitala verktyg i klassrummen 
Utifrån SAMR-modellen (Puentedura 2009) så använder samtliga lärare som deltog i 
studien olika slags teknik som överstiger Ersättning, vilket innebär att de inte endast 
använder digitala verktyg som ett ersättningsverktyg för analoga verktyg. Genom att 
låta eleverna skriva en text på datorn i Google Drive använder de datorn som ett 
ersättningsverktyg, dock delar de dokument med berörd lärare och ger då läraren 
möjlighet att kommentera, redigera och ge feedback på ett sätt som underlättar. Därför 
befinner sig samtliga lärare i nivån för Utveckling angående hur lärarna låter eleverna 
arbeta med texter.  
 
Ordbehandlingsprogram ligger i nivån Ersättning eller Utveckling beroende på vilket 
program som används. Stava REX är exempelvis inte endast ett program som rättar 
stavningen utan även hittar möjliga meningar där ordet passar in och föreslår då 
ändringar vilket skapar en förbättring. Inläsningstjänst och Oribi Speak är även program 
som används på nivån Utveckling – det har skett en teknisk förbättring men 
lärandeprocessen har inte förändrats.  
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PowerPoint och Google Presentationer, i likhet som Kim och Love använde under 
observationerna, ligger på nivån för Utveckling på grund av att det har skett en 
förbättring i och med att läraren inte behöver skriva allting under lektionens gång och 
att materialet finns kvar för vidare användning. Dock förändras inte lärprocesserna i och 
med användningen av PowerPoint eftersom utfallet troligen hade blivit detsamma.  
 
Modefinering, den tredje nivån, utvecklar lärprocesserna och då skapas uppgifter som 
tidigare inte var möjliga att genomföra. Exempelvis, Love skapade en färdig Google 
Presentation som sedan delades med eleverna. Eleverna skulle sedan utvärdera och 
skriva om sitt eget lärande för att sedan visa presentationen på sitt utvecklingssamtal. 
Denna typ av uppgifter hade tidigare inte varit möjliga, därför ligger den typen av 
uppgifter på nivån Modefinering.  
 
Google Classroom befinner sig även på nivån Modefinering, uppgifter delas med 
eleverna tillsammans med instruktioner (exempelvis en PowerPoint och ett tomt 
dokument) och en tidsgräns sätts för en uppgift. När tiden sedan har gått ut låses 
uppgiften och eleverna kan inte längre producera något i dokumentet.  
 
Den sista nivån, Omdefiniering, upplevde jag inte att någon av lärarna befann sig på 
utifrån intervjuer och observationer. Denna nivå möjliggör nya arbetssätt och skapar då 
uppgifter som tidigare inte var möjliga. Tallvid (2010, 27) förklarar att användandet av 
de högsta nivåerna ej behöver strävas mot, det kan bli bättre och mer effektivt att 
använda de nedre nivåerna. 
 
Utifrån det konstruktivistiska perspektivet konstruerar eleverna till stor del sin egen 
kunskap med användandet av dessa digitala verktyg (Dysthe 2007, 232). Lärarna låter 
eleverna använda digitala verktyg med strategin att lärandet är en process där eleverna 
själva får vara aktiva och kunskaperna byggs inom individen (Säljö 2000, 63ff). 
Samtidigt som detta använder sig lärarna av aktiviteter i undervisningen där eleverna 
kommer i kontakt med olika kulturella redskap och därigenom brutit sig loss från den 
traditionella undervisningen vilket visar på ett sociokulturellt synsätt kring lärande 
(Säljö 2000, 248). 

8.3 Kunskap om digitala verktyg i skolan 
Utifrån ramverket teknisk pedagogisk ämneskunskap (TPACK), som försöker markera 
de kunskaper en lärare bör ha för att undervisa i dagens samhälle, förklarar Love och 
Kim att de önskar att de har mer kunskap om teknisk pedagogisk kunskap (TPK) i den 
mening att de vill ha mer kunskaper inom teknik och hur detta sedan kan användas inom 
pedagogiken. Kim upplever sig själv som någon som har goda kunskaper inom det 
tekniska (hårdvara och mjukvara) men saknar pedagogisk kunskap inom dessa områden. 
Detta kan förklaras av att Kim har varit borta från skolans värld under ett antal år. Love 
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förklarar att det är tekniken som komplicerar undervisningen, ämnesinnehåll och 
pedagogik är vanligtvis inget problem men när tekniken integreras i undervisningen kan 
det försvåras. Detta kan kopplas till Koehler, Mishra & Cain (2013, 13) som hävdar att 
teknik kompliceras alltmera eftersom modern teknik övervägs av lärarna och att den 
tekniska kompetensen då ifrågasätts. 
 
Charlie upplever att integreringen av teknik tillsammans med ämneskunskap - teknisk 
ämneskunskap - är sitt största utvecklingsområde. Tekniken får bestämma över 
ämnesinnehållet i vissa fall och inte tvärtom, att ämnesinnehållet påverkar tekniken. 
Skarin (2007, 24) beskriver syftet, varför man gör något, ska finnas förbestämt för att 
digitala verktyg ska bli betydelsefulla för elevernas utveckling.  
 
Samtliga lärare förklarar att de vill använda digitala verktyg för elevernas 
kunskapsutveckling men även för sin egen skull eftersom att de anser att 
undervisningen underlättas. Det finns en pedagogisk potential att använda digitala 
verktyg om läraren har digital kompetens och reflekterar över sin roll och hur 
undervisningen ska kunna utvecklas med ny teknik (Skarin 2007, 20; Skolverket 2009b, 
3-4).  
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9 Diskussion 

9.1 Diskussion utifrån studiens resultat 
Resultaten i denna studie ger en bild av att samtliga lärare använder digitala verktyg i 
svenskämnet, både enskilt i sin undervisning och låter eleverna använda dem. Lärarna 
använder främst dator och projektor i början av lektionerna för att introducera ett nytt 
ämne eller för att återkoppla till tidigare lektioner. Genom att använda projektor 
upplever Love att eleverna är mer aktiva och engagerade under genomgångar jämfört 
med att ge dem var sitt papper. När eleverna sedan ska arbeta själva, främst med 
skrivuppgifter, använder lärarna datorer och programvaror som Google Drive och 
Google Classroom. Varför de använder dessa program är för att det underlättar för 
lärarna själva, de har full tillgång till dokumenten, samt att eleverna tycker det är 
enklare och roligare. 
 
Samtliga lärare förklarar att elevernas inställning till användning av digitala verktyg är 
positiv och att de tycker att det är roligt att använda dem. Det menar Ryan & Deci 
(2000, 55) är inre motivation som elever får i och med användning av verktygen. 
Lärarna nämner inget specifikt som de ser resultatmässigt i och med användningen. 
Charlie och Love klargör att eleverna inte fokuserar på andra moment så som handstil 
under skrivuppgifter när dator används men om resultatet blir bättre kunde de inte svara 
på. Detta kan anföra motskäl till Silvernail & Lane (2004) som beskriver att arbeten 
med dator skapar arbeten med högre kvalitet. Lärarna i studien nämnde 
motivationshöjande aspekter av användning av digitala verktyg vilket stödjs av 
Holocomb (2009) som fann att elever som använder dator finner större intresse för 
skolarbetet. Däremot ska nämnas att eleverna i Silvernail & Lane (2004) samt 
Holocombs (2009) studie hade en egen dator vilket gör att min studie ej kan likställas 
med dessa studier.  
 
Lärarna säger att de besitter kunskap om de grundläggande digitala verktyg som skolan 
generellt verkar använda, dessa är SchoolSoft, projektor samt Googles programvaror. 
Med åtanken av SAMR-modellen och dess kritik från Fleischer (2013b) kan lärarnas 
användning av digitala verktyg möjligen ha ett tydligare fokus på målen. När lärarnas 
tillämpning av digitala verktyg ej fokuserar på processen kan målet tydligare 
synliggöras och verktygen ses som just verktyg. Utifrån analys av lärarnas användning 
använder ingen av dem digitala verktyg som ligger på nivån Omdefiniering som skapar 
lärprocesser som tidigare inte var möjliga. Detta kan härledas till lärarnas bedömning av 
sin tekniska kunskap utifrån TPACK och önskan om kompetensutveckling inom 
digitala verktyg. Koehler, Mishra & Cain (2013, 13) beskriver också att 
teknikanvändningen försvåras när mer modern teknik övervägs av lärarna. 
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Charlie och Love förklarar att de vill lära sig nyttja andra digitala verktyg i 
undervisningen men att det är tidskrävande och att det saknas motivation för att lära sig 
på egen hand. Lärarna talar om att de vill lära sig mer om antingen teknisk pedagogisk 
kunskap eller teknisk ämneskunskap utifrån ramverket TPACK för att kunna integrera 
teknik mer framgångsrikt i undervisningen. Kim, som känner sig bekväm i 
användningen av digitala hårdvara och mjukvara, vill utveckla sin kunskap inom 
digitala verktyg ur ett pedagogiskt perspektiv. Love och Charlie uttrycker en osäkerhet 
över användningen av digitala verktyg och ifrågasätter sin egen förmåga att integrera 
teknik i undervisningen. Love vill utveckla sin pedagogiska kunskap inom digitala 
verktyg så det blir enklare att förklara och hjälpa eleverna i användningen av dem. 
Charlie vill utveckla sin tekniska ämneskunskap och därigenom inte låta tekniken styra 
över innehållet.  
 
Resultaten över lärarnas bedömning över sin kunskap inom digitala verktyg kan tolkas 
som att lärarna använder likvärdiga digitala verktyg och sällan söker sig mot nya 
program och möjligheter till användning på grund av brist på tid och motivation. Detta 
kan eventuellt åtgärdas med tid för kompetensutveckling som ger lärarna tips och idéer 
på användningsområden, däremot bör lärarnas arbetstid tas hänsyn till för att främja 
deras syn på användningen av digitala verktyg.  
 
Lärarna underbygger främst användningen av digitala verktyg som något som 
underlättar undervisningen och att de vinner elevernas intresse genom att använda dem. 
Att finna den inre motivationen hos eleverna är givetvis viktigt men en frågeställning 
som uppstår hos mig är då om den inre motivationen består hos eleverna med denna typ 
av användning. Inre motivation är skör och bör behandlas aktsamt och om 
användningen av digitala verktyg ej är föränderlig finns det en risk att motivationen 
försvinner. 

9.2 Metoddiskussion 
Tillämpningen av intervjuer och observationer för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar anser jag var en lämplig metod. Intervjuerna besvarade vad lärarna 
anser själva om sin användning samt kunskap om digitala verktyg och observationerna 
gav en bild om hur det ser ut i praktiken. Dock kan inte resultatet av denna studie 
generaliseras till fler än de tre lärarna och för att skapa mer reliabilitet av resultatet hade 
en större urvalsgrupp behövt undersökas. 
 
Lärarna var positiva till digitala verktyg under intervjun och jag fick uppfattningen av 
att de öppnade upp sig om sin användning, dock kan lärarnas svar vara påverkade av 
min närvaro eftersom jag sedan tidigare var bekant med skolan. Resultatet kunde 
möjligtvis bli annorlunda om jag hade utfört observationerna före intervjuerna och då 
ställt frågor utifrån vad jag såg under observationen. Om jag hade utfört enkäter och 
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sammanställt från ett större urval lärare hade jag möjligtvis fått en bredare samt ärligare 
bild av deras användning i och med anonymitet. 
 
Under intervjuerna kunde lärarna ibland berätta om sin användning av digitala verktyg i 
andra skolämnen än svenska vilket ibland komplicerade tolkningen av resultatet. 
Eftersom intervjuerna var strukturerade besvarades frågorna men en felkälla kan vara att 
de möjligen även talade om användningen i andra ämnen. En nackdel med intervjuer är 
att de är tidskrävande och därför bör frågorna omformas och bearbetas för att sedan visa 
att tolkningarna är hållbara och giltiga (Stukát 2011, 42). 
 
Observationerna gav en bild av hur lärarna tillämpar digitala verktyg i klassrummen och 
var således en bra metod för insamling av data. Nackdelar med denna metod är att de är 
tidskrävande och kräver en uttänkt strategi för att skapa ett stabilt underlag för senare 
analys (Stukát 2011, 56). Dock observerade jag endast lärarna en gång vardera vilket ej 
ger ett tillförlitligt resultat. För att ge resultatet mer reliabilitet önskar jag att jag hade 
observerat under fler tillfällen. Observationer är samtidigt begränsande eftersom endast 
det yttre uppförandet syns, känslor och tankegångar hos individen är svåra att ta grepp 
om (Stukát 2011, 55). Observationer kan även ge felaktiga resultat i den mening att 
individen som observeras beter sig annorlunda under observationen (Stukát 2011, 57).  
 
Valet av studie, att undersöka digitala verktyg i skolämnet svenska, valde jag eftersom 
skolans värld alltmer digitaliseras och lärarna förväntas utvecklas med den. Lärarna som 
deltog i studien arbetar i en skola där digitaliseringen är påtaglig, om jag hade undersökt 
andra lärare på en annan skola där digitala verktyg inte främjas på samma sätt hade 
resultatet eventuellt blivit annorlunda. 

9.3 Didaktiska implikationer 
Denna studie ger implikationer om att det finns en potential för lärarnas utveckling 
inom digitala verktyg när de får tid att samtala och praktisera tillämpningen av olika 
slags verktyg i flera sammanhang. Det räcker inte att lärarna får information om ett 
digitalt verktyg och sedan tillämpar det själva utan det krävs strukturerade tillfällen där 
de får möjlighet att testa själva, så som workshops. Det krävs lyhördhet från nationell 
skolstyrning och ansvariga i skolledningen för att hjälpa varje lärare utifrån deras 
behov. Att ge kunskapsutveckling inom digitala verktyg gör att digitaliseringen av 
skolan synliggörs och prioriteras och ger då lärarna förutsättningar till att göra ett så bra 
arbete som möjligt med varierade digitala verktyg i sin undervisning. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Intervjufrågor 
 

• Vad har du för utbildning? 
• Hur länge har du arbetat som lärare? 
• Vad innebär digitala verktyg för dig? 
• Vilka digitala verktyg använder du i klassrummet? 
• Hur använder du digitala verktyg? 
• När använder du digitala verktyg? 
• Varför använder du digitala verktyg? 
• Upplever du användandet av digitala verktyg som resultatrikt? På vilket sätt? 
• Upplever du att ditt arbetslag uppmuntrar din användning av digitala verktyg? 

Om ja, på vilket sätt? 
• Tror du att eleverna uppskattar din användning av digitala verktyg? Varför? 
• Hur anser du att digitala verktyg påverkar elevernas motivation? 
• Vad tror du att eleverna uppskattar mest med din användning av digitala 

verktyg? 
• Har du fått någon kompetensutveckling inom IT? 
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Bilaga 2: Observationsprotokoll 

 

 
 


