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Förord  

Först vill vi säga ett stort tack till alla lärare som har deltagit för intervjuer. Vi har förståelse för 
att lärare har mycket att göra under de mest hektiska veckorna på året, därför betyder det enormt 
mycket att dessa sex guldklimpar tagit sig tid att ställa upp för vår studie som har lett till att vi 
har haft förmågan att genomföra denna uppsats.  

Vi vill även tacka vår handledare Åke Grönlund, som har hjälp oss att lösta våra problem genom 
att ha kommit med bra kommentarer och feedback på vårt arbete samt svarat på våra frågor och 
funderingar när vi har suttit och krånglat till det för varandra.  

Ett stort tack till även alla korrekturläsare, Jasmina Kadic, Kristian Sidén och Nedzad Fejzic som 
har läst igenom uppsatsen och tittat på grammatiska delar. 

Detta är bland de sista uppgifterna som vi lämnar på kandidatnivå, därmed vill vi avslutningsvis 
tacka alla föreläsare, doktorander och professorer som har delat med sig av sina kunskaper till 
oss.  
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Sammanfattning 

Svenska regeringen har som mål att Sverige ska vara det ledande landet i världen inom 
digitalisering. För att uppnå detta mål har skolvärlden en central roll för den fortsatta ledningen 
och utvecklingen. Kvalitativa och semistrukturerade intervjuer genomfördes för att undersöka 
vilka effekter digitala redskap resulterar i för skolverksamheten samt vilka attityder lärare har till 
redskapen. I studien undersöktes hur anpassningen efter digitaliseringsstrategin påverkar 
undervisningen, genom att identifiera möjligheter och utmaningar som tekniken medför. För att 
finna relevant litteratur för forskningsfrågorna utfördes en litteraturstudie. Empirin analyserades 
tematiskt för att finna mönster och relationer mellan respondenternas åsikter, tidigare forskning 
och forskningsfrågan. Studiens slutsats bidrar med svar på utmaningar och möjligheter som 
uppstår i undervisning och i lärares arbete som följd av digitaliseringen. Avslutningsvis ger 
uppsatsen idéer på vidare forskning kring att lärare har ett behov av fortbildning i digitala 
redskap för att kunna hantera dem som önskat. Forskningen talar om att de antingen har en hög 
eller medelnivå digital kompetens trots att lärare upplever sig som nybörjare i användningen av 
digitala redskap. 

Nyckelord: collaborative Digital Textbooks, digitala redskap, digitaliseringsstrategin, 
Informations- och kommunikationsteknik, Learning System Management 
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Centrala begrepp 
Begrepp Förklaring 

Informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) 

Information- och kommunikationsteknik (IKT) är ett stort begrepp, där 
smarttelefoner, surfplattor och bärbara datorer är några komponenter som 
faller under detta begrepp och dessa är några enheter som finns 
tillgängliga i klassrummet för att eleverna skall kunna genomföra 
skolarbeten på dem (Sahlin, Tsertsidis & Islam, 2017). När begreppet 
IKT används i denna uppsats handlar det om fysiska enheter som elever 
och lärare använder sig av, inte mjukvara för kommunikation.  

Learning Management System (LMS) LMS är en kursmiljö som finns tillgänglig på internet och som används 
som kommunikationskanal mellan elever och lärare (Skolverket, 2018). 
Det består inte av någon form av intellektuellt innehåll eller 
inlärningsverktyg som länkar, ordböcker och övningar utan fungerar mer 
som ett administrativt verktyg (Kempe & Grönlund, 2019).  

Collaborative Digital TextBooks 
(cDTB) 

 

 

cDTB är en ny form av digitala textböcker, som innehåller funktioner för 
bl.a. kommunikation mellan lärare och elev samt digitala verktyg för att 
bearbeta och anpassa innehållet. Det finns ingen bestämd definition inom 
forskningsvärlden för dessa funktioner som har lagts till och utökar 
textböckernas funktionalitet (Grönlund, Wiklund & Böö, 2018). Några 
exempel på cDTB som används i den svenska skolan är Clio online, 
Digilär, Liber och Gleerups (Kempe & Grönlund, 2019). 
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1. Introduktion  
Datorer har funnits i den svenska skolan sedan lång tid tillbaka, redan på 90-talet skrev 
Skolverket att datorer har använts i 20 år. Datorerna användes då främst till skolarbeten och har 
med tidens gång bidragit med nya möjligheter, och främjat intresset för tekniska lösningar i 
skolan (Skolverket, 1999). 

Enligt en studie som Skolverket (2013) genomförde under år 2012 upplevde den större andelen 
av grundskollärare, till skillnad från fyra år tidigare, att de hade tillgång till en egen dator som de 
kunde använda i deras dagliga arbete. Under denna period upplevde även många lärare att deras 
digitala kompetens hade ökat från tidigare år. En koppling till att lärares digitala kompetens ökat 
går att tyda utifrån att även fler elever har tillgång till datorer i skolundervisningen. Resultaten 
visar att lärare som undervisar i klasser där även eleverna har tillgång till en egen dator i 
undervisningen har en ökad digital kompetens. Lärare ser även möjligheterna att använda datorn 
i undervisningen för det ger dem förmågan att anpassa undervisningen enligt behoven som finns 
i klassrummet. De ser även datorn som ett betydelsefullt verktyg i undervisningen som även 
bidrar till en ökad motivation hos eleverna (Skolverket, 2013).  

Utbildningsdepartementet (2017) skriver i bilagan Nationell digitaliseringsstrategi för 
skolväsendet, att regeringen har som mål att Sverige ska vara ledande i världen när det gäller att 
använda digitaliseringens möjligheter. Regeringsbeslutet som fattades 2017, angående den 
samlade digitaliseringsstrategin berör flera samhällsområden för att få ett hållbart digitaliserat 
Sverige. Målet med strategin handlar om att Sverige ska vara fortsatt ledande inom digitalisering. 
För att uppnå målet har skolan en central roll för den fortsatta och ledande utvecklingen när det 
gäller skickligheten att använda tekniken men även ha en förståelse kring hur digitaliseringen 
påverkar både individ- och samhällsutvecklingen (Utbildningsdepartementet, 2017). 

Skolan har ansvar i att erbjuda alla elever samma möjligheter för att deras digitala kompetens ska 
utvecklas, detta för att ge elever samma förutsättningar oavsett dess socioekonomiska status 
(Dooley, Lewis Ellison, Welch, Allen & Bauer, 2016). Utbildningsdepartementet (2017) skriver 
att digitaliseringsstrategin skapar samma möjlighet för barn och unga till att utveckla sin digitala 
kompetens, vilket även främjar likvärdigheten i kunskapsutvecklingen. Detta styrker även 
Karlsudd (2018), som skriver att utbildning i digitala resurser leder till en mer likvärdig 
utbildning och att IKT-enheter ska vara tillgängliga för alla elever. De digitala redskapen bidrar 
till att undervisningen blir mer inkluderande, och skapar fler möjligheter till lärande.  

 

Det finns ett krav på kompetens för att avgöra vilka digitala redskap som ska användas samt när 
och hur. De menar att det inte bara handlar om att ha tillgång till dessa redskap utan de som ska 
använda det ska göra det på rätt sätt och ha förmågan att använda dem. För att arbeta i en digital 
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miljö krävs det att skolan har tillgång till olika typer av digitala redskap. Ett varierat sätt att 
undervisa kan öka motivationen hos eleverna och därmed främja kunskapsutvecklingen 
(Utbildningsdepartementet, 2017).  

En motivation till varför denna uppsats skrivs är att undersöka hur lärare upplever 
digitaliseringen av skolan och utbildningen, med ett intresse som grundas i regeringsbeslutet som 
fattades 2017. I beslutet skriver regeringen att digitalisering ska införas i skolan, men de 
beskriver inte hur, därför vill vi nu undersöka effekterna som digitaliseringen av skolan har 
bidragit med för både elever och lärare utifrån ett lärarperspektiv och vad de har för attityder till 
digitala redskap i skolundervisningen. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka effekterna av digitaliseringen i skolan utifrån 
ett lärarperspektiv samt lärares attityder till att använda digitala redskap i deras dagliga arbete. I 
samband med detta är syftet att utveckla kunskaper kring hur digitala redskap skapar möjligheter 
och utmaningar för lärare och elever i grundskolan inom årskurs 6-9. Det handlar även om att få 
en ökad förståelse för hur lärarnas arbetssituation och arbetsmiljö förändras när digitala redskap 
används.  

1.1.1 Forskningsfrågor 
Uppsatsen behandlar fyra forskningsfrågor, en huvudfråga och tre underfrågor: 

● Vad har digitaliseringen av skolan bidragit med för effekter? 
○ Vilka möjligheter och utmaningar har digitala redskap skapat i undervisningen för 

både lärare och elever utifrån ett lärarperspektiv? 
○ Vilka möjligheter och utmaningar har digitala redskap skapat i lärarnas 

administrativa arbete? 
○ Vilka attityder har lärare till digitala redskap? 

 
Syftet för uppsatsen kommer att uppnås genom att undersöka och förklara effekterna av 
digitaliseringen i skolan utifrån lärares perspektiv. För att förklara vilka former av digitala 
redskap som används kommer begreppen IKT, LMS och cDTB att undersökas. Vilka möjligheter 
och utmaningar som uppstår vid användningen av IKT, LMS och cDTB i lärares arbete kommer 
att analyseras och diskuteras. Kvalitativa intervjuer kommer att genomföras med sex lärare som 
arbetar och undervisar i olika grundskolor och aktivt använder sig av digitala redskap i sitt 
arbete. Undersökningen kommer att beskrivas med stöd av tidigare forskning i både Sverige och 
andra länder, eftersom många av de valda vetenskapliga artiklarna är publicerade i akademiska 
tidskrifter i andra länder. Avslutningsvis kommer förutsättningarna som krävs i en skolmiljö för 
att digitala redskap ska användas på rätt sätt att redogöras. 
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Lärare som arbetar med barn och unga ska ha en god förmåga och tillgång till digitala redskap i 
sitt dagliga arbete (Utbildningsdepartementet, 2017). En viktig komponent som saknas i 
regeringens digitaliseringsstrategi är hur lärare ska arbeta med digitala redskap. Av denna 
anledning ser vi ett intresse i att undersöka och presentera effekterna av digitala redskap och 
lärares attityder till dem. 

 
1.1.2 Målgrupp och kunskapstyp 

Uppsatsen riktar till rektorer där de kan dra nytta av resultatet som har identifierats utifrån 
möjligheter och utmaningar utifrån ett lärarperspektiv, för att få en insikt i hur de ska ställa sig 
till digitaliseringen. Lärare får en inblick i vilka utmaningar och möjligheter andra lärare 
upplever och hur det kan påverka undervisningens kvalité. Föräldrar får en inblick i hur IKT och 
digitala redskap påverkar barnens lärande och utbildning. Forskare kan finna inspiration till 
fortsatta studier, genom identifierade kunskapsluckor. 
 
Undersökningen genomförs för att utveckla kunskaper kring vilka effekter som finns när skolan 
har digitaliserats, samt vilka möjligheter och utmaningar som uppstår när lärare ska använda sig 
av dessa redskap i sitt arbete. För att undervisa och leda klassrumsundervisningen med stöd av 
digitala redskap krävs det att lärare har en god kompetens inom digitala redskap 
(Utbildningsdepartementet, 2017).  
 
Uppsatsen kommer att utveckla en beskrivande kunskap för att redogöra effekterna av den 
digitaliserade grundskolan, samt presentera möjligheter och utmaningar som finns vid 
användningen av dessa redskap i skolverksamheten. I undersökningen kommer det även att 
utvecklas en förståelse kring lärares attityder till digitala redskap.  

1.2 Avgränsning 
Uppsatsen avgränsar sig till att undersöka hur situationen ser ut i årskurserna 6-9 utifrån ett 
lärarperspektiv i kommunerna Örebro och Katrineholm. Denna avgränsning grundas i var 
uppsatsens skribenter är bosatta. Studien avgränsar sig även från att betrakta andra aktörer som 
påverkas av digitaliseringen av skolan eftersom det endast finns ett intresse av lärarens 
perspektiv i forskningsfrågan. 
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2. Bakgrund till ämnesområdet och tidigare forskning  
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som berör undersökningsämnet. 

2.1 Lärares attityder till teknik 
Det finns goda möjligheter för användning av digitala verktyg i det svenska skolsystemet, och 
lättillgängligheten av datorer främjar dessa möjligheter. Lärare har även en relativt hög digital 
kompetens men trots denna fakta väljer svenska lärare att använda IKT på ett begränsat sätt till 
skillnad från lärare i andra europeiska länder. En orsak till detta kan vara lärarnas egna kritiska 
inställning, där de kan uppleva ny teknik och nya krav som hot mot deras individuella förmåga 
att organisera och utföra arbetet (Karlsudd, 2018).  

2.2 Lärare behöver fortbildning i digitala redskap 
För att få nytta av datorer behöver lärare fortbildning som kan inspirera och motivera dem att 
samarbeta med digitala verktyg på ett naturligt sätt (Karlsudd, 2018). Innan lärare väljer att 
integrera digitala hjälpmedel är det viktigt att de kan använda dem på ett korrekt sätt för att 
förbättra kvalitén på undervisningen (Žilinskiene & Demirbilek, 2015). Resultaten visar att lärare 
har en medelnivå av kunskap inom IKT-användning, även om många lärare upplever sig själva 
som nybörjare och har svårigheter med att integrera IKT i sin undervisning (Cantú-Ballesteros, 
Urías-Murrieta, Figueroa-Rodríguez & Salazar-Lugo, 2017). 

2.3 Digitala redskap ökar elevernas motivation till skolarbete 
1:1-lösningen resulterar i att respektive elev har en personlig inlärningsenhet som ger dem direkt 
tillgång till information, webbaserade resurser och lärmiljöer var än de befinner sig. IKT bidrar 
till att eleverna blir mer koncentrerade, fokuserade, engagerade och roade vilket i sin tur leder till 
att lärandet blir mer intressant till skillnad från en traditionell undervisning (Sahlin et al., 2017). 
De risker som finns i en traditionell undervisning utan digitala redskap, är att elever blir passiva 
åskådare och mindre engagerade i klassrummet. Undervisningen blir mer utvecklande och 
omfattande när eleverna får integrera och engagera sig med stöd av digitala verktyg som bidrar 
till ett mer djupgående lärande (Dietrich & Balli, 2014). Digitala redskap ger även lärare 
möjligheten att anpassa undervisningen enligt elevernas behov och förutsättningar (Skolverket, 
2013). 

2.4 Digitala redskap bidrar till en inkluderande undervisning 
Den primära uppgiften som datorer i skolan har, är att stödja lärare för att göra skolan tillgänglig 
för alla elever genom att de får tillgång till IKT eller specialdesignad programvara. Ytterligare 
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möjligheter för skolor som använder IKT är kompletterande lärmaterial, hjälpmedel eller 
lättanvända verktyg (Karlsudd, 2018). 
 
Barn som behöver särskilt stöd upplever ett motstånd, dessa elever definieras som de som inte 
kan läsa eller skriva utan digitala verktyg. Det anses vara grundläggande färdigheter att kunna 
skriva för hand och läsa en fysisk bok, men om digitala verktyg används anses de vara som 
hjälpmedel som inte betraktas som fusk. Från början utvecklades tekniska lösningar för elever 
med särskilda behov, men är idag till en hjälp för alla personer i samhället. Teknikutvecklingen 
erbjuder samma premisser för alla elever vilket resulterar i en inkluderande undervisning, som 
minskar risken för diskriminering och exkludering hos elever med behov av särskilt stöd 
(Karlsudd, 2018). 
 
En utmaning som finns i lärares undervisning är att minska klyftorna i klassrummet när det 
handlar om att tillämpa digitala verktyg, eftersom det finns barn och unga som inte har möjlighet 
att integrera med dessa verktyg utanför skolan p.g.a. socioekonomiska faktorer. Skolan ger 
därmed alla elever möjlighet att använda sig av digitala verktyg för att utveckla kreativt och 
kritiskt tänkande samt öka deras engagemang till meningsfulla bidrag i dagens digitala samhälle. 
För att säkerställa att elever får samma förutsättningar, oberoende familjens socioekonomiska 
status, har skolan ansvar att erbjuda samma möjligheter till eleverna för att de ska 
vidareutvecklas som digitala deltagare (Dooley, Lewis Ellison, Welch, Allen & Bauer, 2016). 

2.5 Det krävs mer ansvar vid informationsinhämtning 
Den tillgång som eleverna har till information via digitala redskap leder till att de kan lära sig 
själva utan lärares förmedlande undervisning. Idag ses lärare mer som mentorer istället för att 
vara en kunskapskälla i klassrummet, därför har eleverna ett större ansvar på att söka och 
undersöka källor som finns tillgängliga (Kempe & Grönlund, 2019). En risk som finns och som 
gör det svårt att engagera alla elever i webbaserade plattformar är att kunna hantera den stora 
informationsmängden som finns tillgänglig på Internet (Skolverket, 2018). Därför krävs det att 
eleverna har förmågan att kunna reflektera och planera hur de ska sortera informationsflödet och 
det stora antalet resurser som finns tillgängligt online (Kühn, 2017).  

2.6 Digitala redskap kan användas för att variera undervisningen 
Det kan leda till ett stimulerat lärande och eleverna lär sig mer genom utmanande uppgifter, när 
lärare varierar bland undervisningsmetoder, -material och -uppgifter (Skolinspektionen, 2010). 
Det digitala verktyget anses erbjuda ett stort utbud av olika arbetssätt medan resurserna tidigare 
var samlade på en eller fåtal lärplattformar. I dagens skolverksamhet väljer lärare att använda sig 
av allt från sociala medier, lärplattformar samt andra digitala stöd i sin undervisning (Skolverket, 
2018).  
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2.7 Multimodala medier 
Språk- och matematikprogram är de vanligaste programmen som finns tillgängliga i grundskolan 
för att skapa, redigera eller hantera bild, video eller ljud (Skolverket, 2013). cDTB är ett verktyg 
som presenterar information multimodalt, vilket betyder att information presenteras på olika sätt 
exempelvis ljud, bild, text eller video. Genom att information presenteras på olika sätt för både 
elever och lärare blir dem mer engagerade och motiverade. De digitala texterna presenteras med 
hjälp av flera typer av verktyg, som video och animationer. Användaren kan justera 
uppläsningshastigheten och informationsmängden samt få visuella signaler som underlättar för 
eleven att följa text som läses upp, på följande sätt får flera kognitiva förmågor ett stöd vid 
inlärningen. Verktyget bidrar även med funktionalitet där lärare kan ta del av statistik utifrån 
övningar och förhör däremot nyttjar inte lärare funktionen och ser arbetet i cDTB som en 
individuell aktivitet och granskar inte elevernas resultat (Grönlund et al., 2018).  

2.8 Digitala redskap som distraktionsmoment i utbildningen 
Lärare kan se digitala enheter som ett distraktionsmoment istället för ett utbildningsverktyg när 
eleverna har förmågan att kunna ladda ned applikationer på dem, p.g.a. detta begränsas lärares 
möjligheter att kunna nyttja dem på rätt sätt i undervisningen (Ditzler, Hong & Strudler, 2016). 
Däremot har enstaka skolor förmågan att blockera internettjänster för eleverna. Anledningen till 
att skolorna väljer att blockera internettjänster är att eleverna inte ska ha tillgång till en viss typ 
av material som exempelvis våld och pornografi (Skolverket, 2013). För att digitala enheter ska 
användas på ett korrekt sätt i undervisningen, krävs det även att lärare ser det som ett 
pedagogiskt verktyg och inte begränsa deras förmåga att använda dem (Ditzler et al., 2016). 

2.9 Eleverna kan få tillgång till allt skolmaterial digitalt 
Digitala redskap ersätter däremot inte bra lärare eller en god administration. Det leder till ett mer 
framgångsrikt lärande. Studier visar att elever får en ökad motivation, engagemang och ett 
förbättrat deltagande. Elevernas prestationer och kvaliteén i deras arbeten förbättras, det ger även 
möjlighet till en förbättrad tillgång till onlineinnehåll (Sahlin et al., 2017). Idag kan elever få 
tillgång till allt skolmaterial digitalt med stöd av LMS-verktygen. Denna lättillgänglighet ses 
som en fördel när eleven alltid har tillgång till material även när denne inte kan vara närvarande i 
skolan. Resultat på forskning visar att personer som använder sig utav LMS-verktyg är överens 
om att ett ökat fokus på elevernas lärande har framkommit eftersom verktyget bidrar till en 
individuell utvecklingsplanering. Dock är det inte vanligt att lektionsinnehållet påverkas 
beroende på hur de organiseras med stöd av verktyget. Däremot upplever många lärare att tiden 
effektiviseras i deras administrativa arbete med stöd av digitala system för att hitta och skapa 
undervisningsmaterial. Systemen ger dem möjlighet att återanvända uppgifter vilket leder till att 
lärare sparar tid för att samla in och jämföra information. Samtidigt upplever många lärare att 
arbetet i de digitala systemen kräver mycket tid och utbildning (Skolverket, 2018).  



 

13 
 

2.10 LMS-verktyg bidrar med en effektivitet 
Lärare anser att den mest värdefulla funktionen i LMS-verktyget är den effektiva 
kommunikationen. Forskning visar även att detta verktyg är mer värdefullt för både lärare och 
elever, än de interaktiva verktygen (Lonn & Teasley, 2009). Digitala verktyg underlättar det 
dagliga arbetet för lärare eftersom material samlas i en gemensam miljö istället för i separata 
program. På följande sätt kan både lärmaterial och kommunikation bilda ett gemensamt verktyg 
som ger en bättre återblick i tidigare material (Grönlund et al., 2018). Verktyget främjar lärares 
formativa bedömning genom att bl.a. arbeta med delade dokument. Läraren kan ge direkta och 
kontinuerliga kommentarer på påbörjade elevarbeten innan inlämning. Konsekvenserna som 
finns i verktygen är att lärare ständigt förväntas vara lättillgängliga via de 
kommunikationskanaler som finns på plattformarna (Skolverket, 2018). 

3. Metod  
I detta avsnitt presenteras vilka metoder som användes under arbetsprocessen. I uppsatsen 
genomfördes det kvalitativa intervjuer med sex lärare som arbetar på olika skolor i Örebro och 
Katrineholm. Den kvalitativa metoden kombinerades med en litteraturstudie inom ramen för 
forskningsområdet.  

3.1 Litteratursökning och urval 
Litteraturstudien genomfördes på ett systematiskt sätt enligt Booth, Sutton & Papaioannou 
(2016). Den relevanta litteraturen valdes efter en avgränsning till forskningsämnet för att 
exkludera irrelevant litteratur som inte passar forskningsfrågorna. Oates (2012) förklarar att det 
är viktigt att reflektera över varför och hur en artikel är relevant. För att reflektera över varför 
och hur en artikel är relevant för uppsatsen, följdes Booth et al. (2016) rekommendation att utgå 
från inklusion- och exklusionskriterier för att avgöra relevansen som stöd i avgränsningen.  
 
Inklusionskriterier 

● Litteratur som handlar om lärare som undervisar i grundskolan med digitala redskap 
● Litteratur som definierar centrala begrepp för undersökningsämnet 
● Litteratur som handlar om hur digitala redskap fungerar i undervisning  
● Litteratur som nämner de centrala begreppen i titeln, nyckelorden, sammanfattningen 

eller i den löpande texten 
● Litteratur som berör teman som empirin lyfter upp 

 
Inklusionskriterium för litteratursökningen valdes för att säkerställa och enkelt välja ut relevant 
litteratur för forskningsämnet. När artiklarna uppfyllde ett eller flera kriterier blev det lättare att 
besvara forskningsfrågorna (Booth et al., 2016). 
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För att söka och hitta relevant litteratur till forskningsfrågan följdes Oates (2012) 
rekommendation, att definiera sökord för att skapa en lista av potentiella referenser som i sin tur 
formade begreppslistan (Bilaga 1).  

Boolean-uttrycket AND användes vid sökningar för att få fram artiklar som innefattar flera 
sökord (Oates, 2012). I sökningar kombinerades sökorden alternativt dess synonymer på olika 
sätt för att få snävare och relevanta resultat som är relaterade till en eller flera frågeställningar.  

3.1.1 Vetenskapliga artiklar 

ERIC (EBSCO) valdes bland de 12 databaser inom informatikämnet som Örebro 
Universitetsbiblioteket erbjuder. Databasen är inom pedagogik och utbildningsvetenskap, 
därmed är relevant för forskningsämnet som studeras i uppsatsen. 

Enligt rekommendationer från Oates (2012) sparades alla sökkombinationer i en tabell (Bilaga 
2), för att arbeta på ett metodiskt sätt. I tabellen sparades namnet på artiklarnas författare samt 
från vilken journalartiklarna är tagna. 

De begränsningar och riktlinjer som gjordes för att välja artiklar var: 

● att undersöka titlarna på de fem första sidorna av sökträffarna som genererade stora 
mängder av artiklar. Begränsningen av antalet gjordes p.g.a. mängden information som 
skulle behandlas, samt att ERIC (EBSCO) presenterar artiklarna enligt relevans. Som 
högst granskades 100 artiklar i en sökning,  

● att välja artiklar som uppfyller inklusionskriterierna som sedan sparades i en 
konceptmatris utifrån Webster & Watsons (2002) rekommendationer (Bilaga 3). 
Artiklarna sparades även i en tabell som presenterar vilka inklusionskriterium respektive 
artikel uppfyller (Bilaga 4). 

Enligt Oates (2012) valdes dessa riktlinjer, att artiklarna ska: 

● vara vetenskapligt granskade d.v.s. “Peer-Reviewed”, 
● rikta sig till akademiker, 
● vara publicerade av ett universitet och vara skrivna av akademiker.  

Oates (2012) skriver att vetenskapliga artiklar kan bli utdaterade snabbt, ibland är dem till och 
med utdaterade innan dem har publicerats. Eftersom vetenskapliga artiklar blir utdaterade snabbt, 
valdes 2010 som filter för årtal.  
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3.1.2 Urval av vetenskapliga artiklar 

Urvalet av artiklarna grundade sig på punkterna som nämndes i tidigare avsnitt genom att först 
läsa titlarna på artiklarna efter ett sökresultat. När titlarna uppfyllde minst ett inklusionskriterium 
lästes det även vidare på abstrakten. Om abstrakten uppfyllde minst ett inklusionskriterium 
följdes Oates (2012) rekommendationer, att läsa introduktionen och slutsatsen för att få en 
övergripande idé om artiklarnas innehåll. Artiklar som uppfyllde minst ett exklusionskriterium 
sorterades bort. 

Exklusionskriterier 
● Litteratur som endast handlar om pedagogiska aspekter och inte hur digitala resurser och 

metoder används i undervisningen. 
● Litteratur som inte uppfyller något av inklusionskriterierna.  

En utmanande aspekt i artikelsökandet var tillgängligheten av ett par artiklar. Det fanns artiklar 
som krävde medlemskap för åtkomst till dem, kontakt med bibliotekarie som arbetar på ett 
specifikt universitet eller att Örebro Universitet saknade åtkomst till artiklarna i fulltext. 

3.1.3 Rapporter 
Rapporterna från Utbildningsdepartementet, Skolverket och Skolinspektionen som uppsatsen 
bearbetar valdes även ut utifrån inklusions- och exklusionskriterierna. De hittades genom att 
använda Google som sökmotor. 
 
Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 2017) hittades med 
sökorden “digitaliseringsstrategirapport” och hade sökresultat två. Rapporten handlar om 
regeringsbeslutet angående den nationella digitaliseringsstrategin som användes för introduktion 
och bakgrund för undersökningsområdet. 
 
Digitalisering i skolan - möjligheter och utmaningar (Skolverket, 2018) hittades med sökfrasen 
“digitalisering i skolan, skolverket” och hade sökresultat fyra. Rapporten användes för definition 
av det centrala begreppet och hade en relevans samt central betydelse för uppsatsen.  
 
It-användning och it-kompetens i skolan (Skolverket, 2013) hittades i referenslistan i artikeln 
som Kempe & Grönlund (2019) har skrivit. Den användes för presentation av möjligheter och 
utmaningar som finns i skolväsendet när digitala redskap används i undervisningen. 
 
Framgång i undervisningen - En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning 
på vetenskaplig grund i skolan (Skolinspektionen, 2010) hittades med sökfrasen “framgång i 
undervisningen” och hade sökresultat ett. Rapporten användes för att presentera att det krävs en 
varierande undervisning av lärmaterial för att undervisningen skall vara engagerande för alla 
elever. 
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Pålitligheten hos dessa rapporter har en grund i att de är skrivna av regeringar och myndigheter 
och Oates (2012) anser att sådana rapporter är skrivna med en hög professionell standard. En 
bristande egenskap hos dessa rapporter kan däremot vara att de inte har blivit objektivt granskade 
av en utomstående part, därför påpekar Oates (2012) att det är viktigt att vara källkritisk. De 
valda rapporterna anses vara pålitliga eftersom de inte upplevs som vinklade utan beskriver 
målen som regeringen ställer på skolorna samt hur situationen ser ut i den svenska skolan utifrån 
forskning. 

3.2 Analys och sammanställning av litteratur 

Både Webster & Watson (2002) och Oates (2012) berättar att en litteraturstudie bör struktureras 
utifrån begrepp, vilket kallas för en konceptcentrisk litteraturstudie. En konceptbaserad analys av 
den valda litteraturen genomfördes utifrån Webster & Watsons (2002) rekommendationer. En 
konceptmatris skapades av den valda litteraturen (Bilaga 3) för att välja relevant litteratur för 
uppsatsen. Koncepten i matrisen skapades utifrån Oates (2012) rekommendation, genom att göra 
det utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. Att genomföra en konceptbaserad analys 
av litteraturen bidrar även till en ökad kvalité på studien med ett tydligt avgränsningsområde. I 
konceptmatrisen identifierades nyckelkoncepten för denna uppsats som även skapade en struktur 
i materialinsamlingen. Följande nyckelkoncept identifierades:  

● Lärares attityder till digitala redskap 
● Möjligheter med digitala redskap i skolan 
● Utmaningar med digitala redskap i skolan 

Valet av den valda litteraturen grundar sig även i inklusionskriterierna för uppsatsen, för att 
litteraturen ska beröra de områden som undersöks i uppsatsen. Genom att följa dessa riktlinjer 
har litteraturanalysen genomförts på ett systematiskt sätt, som har bidragit till att välja vilken 
litteratur som ska behållas eller sorteras bort med stöd av både inklusions- och 
exklusionskriterierna samt att konceptmatrisen gav en tydlig överblick på varför artiklarna är 
relevanta för undersökningsområdet.  

3.3 Metod för empiri 

I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet av datainsamlingen och dataanalysen av de 
kvalitativa intervjuerna som genomfördes med respondenterna.  

3.3.1 Datainsamlingsmetod 

En kvalitativ forskningsansats med stöd av enskilda intervjuer genomfördes vid datainsamlingen 
tillsammans med sex grundskolelärare som undervisar i årskurs 6-9 på olika skolor, för att 
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undersöka respektive lärares åsikter om hur denne upplever digitala redskap. Det handlade 
framförallt om att undersöka och bearbeta vilka möjligheter och utmaningar som den enskilde 
läraren står inför i sitt dagliga arbete i verksamheten.  

Anledningen till att ett kvalitativt tillvägagångssätt valdes är för att det ger utrymme för att 
undersöka detaljerade beskrivningar av kontexten som respondenterna är aktiva inom. Det ger 
även respondenterna möjligheten att lyfta upp betydelsefulla och viktiga aspekter utifrån ett eget 
perspektiv till skillnad från en kvantitativ forskningsansats som lägger en större vikt på siffror 
och frågor som forskaren själv tycker är viktiga att beröra (Bryman, 2016).  

Det genomfördes semistrukturerade intervjuer vid datainsamling för att ha förmågan att ändra 
ordningsföljden på intervjufrågorna och ställa ytterligare frågor vid intervjuernas gång. Oates 
(2012) berättar att den typen av intervjuer ger respondenterna en större möjlighet att svara på ett 
mer djupgående sätt som leder till mer detaljerade svar på frågorna som ställs. Kvalitativa 
intervjuer som metod för datainsamling skapade även möjligheten till att ställa mer komplexa 
samt öppna frågor. Med öppna frågor går det även att uppmärksamma känslor och upplevelser 
inom området som inte kan observeras på samma sätt via kvantitativa datainsamlingsmetoder 
(Oates, 2012). 

Datainsamlingen genomfördes även på ett induktivt sätt för att få en inblick i hur verksamheten 
ser ut utifrån ett lärarperspektiv och sedan enligt resultaten från intervjuerna dra slutsatser om 
vilka effekter som digitaliseringen av skolan har bidragit med i lärares dagliga arbete (Bryman, 
2016). 

3.3.2 Urval av respondenter 

Målgruppen i undersökningsområdet var till en början lärare som undervisar i NO- och SO-
ämnen inom årskurs 7–9, men p.g.a. den låga responsen i mejlutskicket utökades målgruppen till 
alla lärare som undervisar i årskurserna 6–9 i grundskolan. Valet av denna målgrupp grundades i 
att få tillgång till information och undersöka hur situationen ser ut i skolan när de använder sig 
av digitala redskap i sitt arbete, oavsett åldersgrupper och skolämne som läraren undervisar i, om 
de kan uppfatta på olika sätt eller inte. Ännu ett skäl till valet av den specifika målgruppen är att 
öka informationsinnehållet av intervjuerna eftersom den rätta målgruppen besitter goda 
kunskaper inom situationen som undersöks, därmed var valet av lärare som aktivt använder sig 
av digitala redskap i sitt arbete en bra grund till val av målgrupp (Holme & Solvang, 1997). 

3.3.3 Hitta kontaktuppgifter till skolor 
Google som sökmotor används för att hitta kontaktuppgifter till grundskolor i Örebro och 
Katrineholm. Valet av just dessa städer beror på att uppsatsgruppen är bosatta i dessa, och ville 
få en ökad chans till face-to-face intervjuer.  
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3.3.4 Mejlutskick 

Ett informationsmejl skickades till lärare om forskningsområdet för uppsatsen och vilka frågor 
som främst kommer att behandlas under intervjuernas gång (Bilaga 5) för att ge samma 
grundförutsättningar för alla delaktiga parter. Det bifogades även ett informationsbrev i mejlet 
som förklarar varför läraren ska delta i studien samt hur deras information kommer att behandlas 
under arbetsgången (Bilaga 6). För att följa Oates (2012) rekommendationer skickades ett 
mejlutskick och informationsbrev till respondenterna för att ge dem en inblick i studieområdet 
samt ge dem möjligheten att reflektera över deras åsikter kring ämnet. Det var sex lärare som 
ville medverka i denna undersökning utifrån detta mejl.  

3.3.5 Utformning av intervjuguide 
Intervjuguiden inleds av bakgrundsfrågor för att utifrån de svaren få generell uppfattning av 
respondenternas kontext samt för att inleda intervjuerna med enklare frågor innan 
undersökningsområdet berörs, för att även skapa ett förtroende hos respondenterna som Oates 
(2012) rekommenderar.  
 
Huvudfrågorna i intervjuerna utformades framförallt utifrån forskningsfrågorna av uppsatsen, för 
att beröra och få svar på frågorna i undersökningsområdet. Frågorna formulerades på ett enkelt 
och kortfattat sätt och inleddes med frågeorden “vad”, “hur” eller “varför”, som Oates (2012) 
rekommenderar. Detta för att ha förmågan att ställa öppna frågor som uppmuntrar 
respondenterna till att svara på dem på ett omfattande sätt, utifrån egna uppfattningar och 
upplevelser, utan att leda åsikterna till en viss riktning (Bilaga 7). Öppna frågor gav även 
möjligheterna för respondenterna att ge unika svar som inte var förutsedda vid utformningen av 
intervjuguiden. Bryman (2016) förklarar även att med öppna frågor går det att få en inblick i 
respondenternas grad av intressen i frågorna. Det ger även dem förmågan att kunna diskutera 
ämnen som de tycker är viktiga och skapar inga begränsningarna i deras åsikter.  

3.3.6 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats där de själva valde ett rum för 
intervjun, detta nämner Oates (2012) kan bidra till en ökad trygghet hos respondenten, vilket kan 
leda till en ökad chans till att denne pratar på ett mer öppet sätt.  

Intervjuerna ägde rum under fyra arbetsdagar. Genomförandet av respektive intervju med stöd av 
intervjuguiden tog cirka 45 - 60 minuter. För att lägga ett större fokus på intervjuerna och undgå 
anteckningar, spelades de in efter ett godkännande av respondenterna genom att de skrev under 
samtyckesblanketten (Bilaga 8) (Oates, 2012). Inspelningarna hade sedan som syfte att vara ett 
stöd till att transkribera informationen för att kunna göra en textuell analys av resultaten från 
intervjuerna (Oates, 2012).  
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Under intervjun ställde en person frågor medan två personer analyserade svaren och kontrade 
med kompletterande motfrågor, detta för att få mer detaljerade och tydliga svar från 
respondenterna för att sedan kunna analysera den insamlade data (Oates, 2012). Intervjuguiden 
användes som en grund för varje intervju, där varje intervju inleddes med enkla bakgrundsfrågor 
för att göra respondenterna bekväma och lätta på stämningen innan huvudfrågorna diskuterades. 
En viktig tanke när frågorna ställdes var att ställa dem med en neutral ton för att inte påverka 
respondenternas svar (Oates, 2012).  

Ett avslutande tips som följdes enligt Oates (2012) var att fråga om respondenterna ville lyfta 
upp ytterligare aspekter som inte berördes under intervjuns gång, för att uppmärksamma tankar 
och idéer som inte tänktes på vid utformningen av intervjuguiden.   

3.3.7 Etik 
För att behandla alla respondenter med ärlighet och rättvisa lästes Oates (2012) riktlinjer för etik. 
Hon förklarar att det är viktigt att presentera undersökningens syfte, hur respondenternas data 
kommer att behandlas samt att respondenterna godkänner inspelning av intervjuerna. Därför 
skickades ett mejl med informationsbrev till lärare, som informerade studiens syfte och hur deras 
information kommer att hanteras. I både mejlet och informationsbrevet informerades 
respondenterna om att de kommer vara anonyma för att inte kunna identifiera vem respektive 
respondent är och var dem arbetar.  
 
Respondenterna fick samtycka genom att skriva under samtyckesblanketten (Bilaga 8), om att de 
godkänner att de deltar i studien, att intervjuerna spelas in samt att deras information kommer att 
behandlas och bearbetas för uppsatsen. 
 
Transkriberingarna av intervjumaterialet sparades lokalt i en mapp på respektive gruppmedlems 
dator. Det krävdes inget lösenord för mappen eftersom den insamlade data inte innehåller några 
känsliga uppgifter som namn och personnummer utan mer beskrivningar på hur verksamheten 
ser ut. 

3.3.8 Sammanställning och analys av intervjuer 
För att kunna göra en textuell och djupare dataanalys har intervjuerna transkriberats. 
Analysverktyget NVivo användes för att koda kvalitativa data på ett tematiskt sätt. Den 
tematiska dataanalysen utfördes genom att stegvis läsa igenom respektive intervju och välja 
påståenden som är relevanta i undersökningsområdet. Dessa påståenden blev kategoriserade 
utifrån tre nyckelteman, vilket Oates (2012) rekommenderar vid informationsuppdelning. 
Kategorierna delades upp på följande sätt: 

● Det irrelevanta data som inte är intressant för undersökningsområdet kodades inte 
● Det generella data som beskriver kontexten kodades i en nod i NVivo som namngavs till 

Generell information 
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● Det relevanta data kodades i noder med beskrivande namn 
 
Det irrelevanta data som sorterades bort i analys handlade mest om pedagogiska aspekter och 
inte hur respondenterna använder sig av digitala redskap i sitt arbete. Det generella data som 
hittades beskriver respondenternas kontext, som exempelvis vilka ämnen och årskurser de 
undervisar i samt vilka digitala redskap de använder sig av. Avslutningsvis handlade det 
relevanta data om forskningsfrågorna som berörs i denna undersökning.  

 
För att arbeta tematiskt vid kodning skapades mindre teman som har en relevans inom 
undersökningsområdet, detta gjordes för att få en bättre förståelse av informationen med hjälp av 
de beskrivande namnsättningar som faller under relevanta teman. Brymans (2016) riktlinjer 
följdes vid den tematiska analysen för att ha förmågan att bedöma om teman i en högre 
abstraktionsnivå för att sätta ett lämpligt samlingsnamn för delteman. Det skapades först mindre 
teman som var kopplade till koder som sedan parades ihop med andra delteman för att skapa ett 
större tema med en namnsättning som beskriver dessa underliggande teman, d.v.s. det byggdes 
en hierarki av teman med innehållande noder. 
 

4. Resultat 
I resultatavsnittet presenteras den empiriska datainsamlingen från intervjuerna. Respondenterna 
för studien kommer att nämnas som L1, L2, L3, L4, L5 och L6 där bokstaven L står för lärare 
och siffran står för nummerordningen på intervjuerna. Resultatet av empirin presenteras i olika 
teman som identifierades under arbetsgången i NVivo. 

Elever får träna på teknikanvändning 
Två respondenter tycker att eleverna får möjligheten att förberedas inför framtidens tekniska 
samhälle. Respondent L2 menar att det inte går att komma ifrån tekniken eftersom den även 
kommer att ha en stor betydelse även utanför skolans värld, därför är det bra om eleverna får 
träna på att hantera teknik i skolan. L4 menar att eleverna behöver träna på teknikanvändningen 
eftersom samhället börjar bli mer tekniskt: 

Samhället går åt det tekniska hållet… så vi kan förbereda dom eleverna nu för att dom 
ska vara tekniska. (L4) 

 
Effektivare kommunikation mellan lärare och elever  
Fem av sex respondenter upplever att kommunikationen mellan personalen på skolan och 
eleverna har bidragit med positiva effekter med stöd av LMS-verktyg. Respondent L2 menar att 
denne kan skicka viktiga meddelanden till eleverna innan skolan har börjat, att det är lätt att 
skicka ut information till eleverna även när de inte är på plats. L3 berättar att kommunikationen 
som sker via LMS-verktygen även bidrar till att eleverna vågar kommunicera med sina lärare på 
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nya sätt. Respondenten menar att eleverna vågar ge lärare konstruktiv kritik, för att läraren ska 
kunna förbättra sin undervisning. L3 upplever att detta ger eleverna förmågan att kunna påpeka 
olika aspekter skriftligt som inte alltid lyfts upp muntligt i en klassrumsmiljö. L6 påpekar att 
kommunikationen har förbättrats framförallt när lärare vill nå ut snabbt till elever och kunna se 
när de är tillgängliga: 
 

Nu kan jag bara skriva ett meddelande, jag kan dessutom se deras schema och då kan jag 
säga “klockan 10.30 kommer du hit, vi behöver prata” och då har dom ofta någon rast 
och det är svårare att slingra sig ut på nåt sätt och… jag kan skicka ut ett snabbt 
meddelande. (L6) 
 

Däremot berättar L4 att det finns problem med den nya kommunikationsvägen som LMS bidrar 
med. Respondenten upplever att kollegorna föredrar att inte svara på meddelanden utanför 
arbetstid: 
 

Jag har ingenting emot det, men en del säger “nej nu jag har slutat jag vill inte ha 
kontakt med eleverna” men jag personligen tycker inte det är någon fara, om dom 
skickar till mig på min fritid kan jag svara… men sen om man inte vill, då kan man svara 
dagen efter, det är inget problem. Men jag personligen tycker det är helt okej. (L4) 

 
L5 säger att digitaliseringen möjliggör en kommunikation där elever kan ställa frågor som 
vanligtvis inte hade gått att ställa i ett klassrum, där denne kan ge detaljerade förklaringar på ett 
nytt sätt: 
 

Vi kan kommunicera med varandra på ett sätt som vi kanske inte kan göra i klassrummet 
som till exempel classroom, där kan dom fråga mig saker på ett sätt som dom inte kan 
göra i klassrummet, jag kan svara dom och ge dom tips och ge detaljerade förklaringar 
på ett annat sätt... jag tycker att kommunikationen främst är det bästa stödet med dom 
här digitala grejerna. (L5) 

 
Däremot upplever L1 att behovet av den digitala kommunikationen inte är nödvändig när 
eleverna är närvarande i skolans lokaler. Respondenten tycker även att det är svårt att 
demonstrera för hur uppgifterna ska genomföras via mejl därmed föredrar en mer personlig 
kontakt: 
 

Jag brukar inte svara där, men framförallt mejl är det vi har sagt här att de är så de ska 
kommunicera med oss… här finns en annan närhet till lärare hela tiden så jag tycker inte 
det finns så stort behov av just de där, dom kan alltid söka upp mig ändå under skoltid. 
Jag befinner mig nästan alltid ute i verksamheten. (L1) 
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Mer motiverade elever 
Tre respondenter upplever att deras elever blir mer motiverade och tävlingsinriktade när de 
använder sig av digitala redskap i undervisningen. L4 menar att när denne använder sig av datorn 
i klassrummet ökar elevernas motivation till att studera och lära sig mer, som även leder till 
ökade resultat. L6 nämner att elevernas tävlingsinstinkter aktiverar motivationen utan att 
eleverna själva reflekterar över det. Denne respondent menar att en ytterligare nivå av 
engagemang aktiveras hos elever vid tävlingsmoment. L5 påpekar att även humöret påverkas 
positivt: 

 
Fördelarna är också att eleverna blir glada när vi arbetar digitalt och mer motiverade 
att arbeta. (L5) 

 
Effektivt lärande 
Fyra respondenter upplever att elevernas lärande har effektiviserats på olika sätt med stöd av 
digitala redskap. L2 upplever att applikationerna är ett stöd för eleverna, då de kan läsa om olika 
moment för att visa betydande och viktiga begrepp i sammanhanget samt få tydliga förklaringar 
på begreppen. Respondenten nämner även att applikationer bidrar till kompetensutveckling om 
de används på rätt sätt:  
 

Dom utvecklas via dom här apparna, när allt finns samlat och det finns till exempel en 
text och sen så finns det en begreppslista bredvid som du bara kan klicka på ordet. Det 
finns fetmarkerade ord i själva appen som visar att det här är ett betydande begrepp, det 
är viktigt begrepp i sammanhanget, klicka på den så får du en förklaring. Så jag tror att 
på sätt och vis får dom hjälp också via dom här apparna att veta vad är viktigt, att läser 
du bara en bok rakt upp och ner så är det svårt välja ut det viktigaste men appen hjälper 
dom på att veta “men det här begreppet är bra att kunna när vi pratar om Gustav Vasa”, 
det är bra att veta vad reformismen betyder eller vad katolicismen är för någonting och 
då får dom hjälp via den här appen liksom så det utvecklar deras kompetens på ett visst 
sätt om man använder appen rätt. (L2) 

 
L4 och L6 nämner även att digitala redskap är ett bra stöd för elever med språksvårigheter. L4 
menar att nyanlända elever kan uppleva språksvårigheter när de läser texter, men med digitala 
verktyg kan de titta på bilder eller filmer för att få bättre förklaringar och en högre förståelse till 
de olika områdena. Respondent L6 berättar att eleverna även kan få information på olika språk 
som leder till att elever med språksvårigheter kan nå de godkända betygen eftersom det blir 
lättare att strukturera upp arbetet: 
 

De är helt underbart, om jag bara tar en film, varje kapitel är kopplat till en film... och 
de här är nästan de bästa att jag kan få de uppläst på ett antal olika språk, och dessutom 
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kan få undertexter på ännu fler språk. Det här gör att dom faktiskt kan få information på 
sitt språk, talat och även vissa klarar av de här undertexterna. Just den här Studi har 
ganska mycket, de finns ganska många ämnen, i dom flesta ämnen så finns information 
som gör att man kan nå godkänt. (L6) 
 

 L2 nämner att digitala redskap ger bra hjälpmedel för elever som har dyslexi eller andra 
svårigheter för inlärning. Respondenten upplever att dessa redskap hjälper elever som tycker att 
det är svårt att läsa längre texter, där de kan få olika former av stöd vid läsningen. L2 upplever 
däremot ingen skillnad hos elever som inte har dessa svårigheter:  
 

Dom eleverna som har det svårt på ett eller annat sätt, diagnos eller dyslexi eller 
svårigheter i inlärningen, dom har en fördel av att teknologin hjälper dom, dom kan få 
texten uppläst, dom kan ha förstorat texten, dom kan dela upp texten i olika stycken, det 
är mycket filmklipp istället för att bara läsa, så dom här apparna, dom digitala verktygen 
innebär ändå en förbättring framförallt för dom. Jag är inte lika säker på dom här 
normalfungerande upplever någon jättestor skillnad jämfört med en vanlig bok men det 
är väl att det blir mer uppdelad och konkret, vill de klicka sig fram har de ett begränsat 
område du ska läsa om just nu, och det är en fördel för då blir inte så mycket information 
på en och samma gång så det är en fördel. (L2) 

 
L4 nämner att digitala redskap hjälper till att anpassa undervisningen enligt elevernas behov. 
Tidigare behövde de skriva åtgärdsprogram för elever som behöver särskilt stöd i undervisningen 
men idag, med stöd av olika applikationer kan undervisningen anpassas enligt elevernas behov: 
 

Vi pratar väldigt mycket om hur vi ska anpassa för elever. Förut var det väldigt mycket 
att vi skulle skriva åtgärdsprogram för elever som har behov av särskilt stöd, men det har 
dom slutat med. Digitala läromedel är ett sätt att anpassa elevernas behov, de hjälper 
eleverna som har svårigheter, dyslexi, koncentrationssvårigheter, läs- och 
skrivsvårigheter, det finns massa appar som kan hjälpa dom. (L4) 

 
Däremot upplever L3 att dessa hjälpmedel inte endast används för elever som har dyslexi eller 
andra svårigheter, utan dessa verktyg används som stöd för alla elever i dennes klassrum. 
Respondenten menar att genom använda sig av olika hjälpmedel ökar koncentrationsförmågan 
hos eleverna och läraren kan fånga upp alla former av olikheter som finns i ett klassrum: 

 
Vi gör likadant för alla, så det är inte bara för dom som har dyslexi, eller om de har 
någon annan nedsättning, att man behöver hjälpmedel på något sätt, att man behöver 
koncentrera sig bättre, eller för vem som helst. Det är ett klassrum som har många 
olikheter, det blir mer och mer olikheter och det blir så mycket lättare för dom flesta, 
man fångar upp alla. (L3) 
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Information presenteras multimodalt  
L1 säger att digitala redskap ger möjligheten att information presenteras multimodalt som i sin 
tur bidrar med tydligheter. 
 

Har man en demonstration det blir mycket tydligare om man är inne på dom här 
demonstrationsapparna, för dom att man kan se en bild och en animation direkt också. 
(L1) 

 
Tre respondenter nämner att fördelarna med digitala redskap är att de erbjuder många olika 
funktioner som den tryckta boken inte kan erbjuda, som exempelvis korta filmer på olika språk. 
L3 berättar att med stöd av studi.se kan eleverna titta på sådana filmer i de flesta ämnen, och de 
kan både läsa och lyssna på texten. L4 förklarar att eleverna har även möjligheten att förstora 
texten och även se förklarande bilder för sammanhanget. L5 menar att eleverna får träna på att 
arbeta med olika sinnen med stöd av digitala redskap, som leder till att de även kan komma ihåg 
mindre detaljer: 
 

Alla sinnen får arbeta, man kan läsa om en film men om man tittar på samma film 
kommer man komma ihåg små detaljer... om vi har bilder, filmer och ljud blir det mer 
givande än att bara skriva. Så bilder, musik, spelljud, poddar, lyssna på radio och sånt 
hjälper till... alla sinnen lär sig nåt… sen när vi har prov kommer eleverna lättare ihåg 
det vi har lärt oss. (L5) 

 
Material är samlat på samma ställe 
Fyra respondenter upplever att när allt material är samlat på samma ställe underlättar det för 
eleverna att hålla ordning på allt. L1 förklarar att eftersom det blir lättillgängligt, effektiviseras 
arbetet för eleverna. L5 nämner att det finns elever som inte kan ta hand om och spara sina 
papper. Därför underlättar det mycket när allt material är samlat på samma plats. L6 upplever 
digitala redskap som ett mycket bra verktyg eftersom denne lärare inte längre behöver dela ut 
papper. Det räcker att ladda upp allt viktigt material med tydliga instruktioner som inte öppnar 
dörrar för missuppfattningar. L3 menar att eftersom eleverna har allt material samlat på samma 
ställe behöver de inte hålla ordning på flera olika böcker eftersom de har tillgång till allt viktigt 
material på sina skoldatorer: 
 

Skulle man gå tillbaks och inte använda dator alls skulle man ha alla böcker, alla 
stenciler och alla dom där “Slå upp sidan 57”, om dom inte har med sig något… Det var 
så när en kille gjorde illa sig och skulle hem, “Är det någon mapp du behöver ha med 
dig?” frågade jag, “Nej jag har allting i datorn”, dom har allt på sin dator så det är en 
jätte fördel. “Jag har glömt boken”, det hör man aldrig, “Jag har inte läst sidorna för 
har glömt boken”, den finns inte längre. (L3) 
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Fyra respondenter upplever att det även är en fördel att allt material är samlat även för lärare. L2 
förklarar att det är bekvämt att inte behöva hålla reda på många papper, eftersom denne lärare 
kan ta stöd av LMS-verktyg där allt material redan är samlat. L2 upplever att det digitala 
hjälpmedlet som skolan ger tillgång till underlättar respondentens planering av undervisning och 
är en bra grund att stå på. Respondenten L2 anser också att denne lätt kan hänvisa sina elever till 
specifika avsnitt i undervisningsplattformen Digilär, där mycket undervisningsmaterial finns 
tillgängligt för eleverna. L5 förklarar att när allt material är samlat på samma plats finns även 
möjligheten att kunna titta på äldre övningar och använda dem på nytt igen på ett smidigt sätt 
istället för att leta i olika pärmar, vilket denne respondent upplever att den sparar tid på. L6 
tycker att det underlättar att slippa hålla reda på många papper. Respondenten föredrar att hålla 
ordning på sitt material digitalt. L1 nämner att eftersom allting är samlat på LMS-verktyget som 
de använder sig av på skolan, har denne lärare möjligheten att återanvända uppgifter och även 
enkelt kunna planera inför en kurs: 
 

Det underlättar ju… om jag återvänder till LMS-verktyget. Den har jag alltid att falla 
tillbaka på så det är ett enormt bra verktyg… där finns allt samlat, allt material jag 
behöver för att planera en kurs. (L1) 

 
L1 upplever även att eftersom lärares vardag handlar mycket om bedömning och planering är det 
effektivare och en möjlighet till att kunna ha allt material samlat digitalt. Respondenten menar att 
deras arbete flyter på smidigare utan papper, när denne kan söka på datorn istället för att leta i 
böcker. Respondenten ser även utmaningar i att söka material på datorn och Internet eftersom 
denne behöver sortera bort material innan det väsentliga innehållet hittas i mängden.  
 
Elever behöver inte delta fysiskt i klassrummet 
Fem respondenter ser även möjligheterna att eleverna kan arbeta med skoluppgifter även utanför 
klassrummet eftersom allt material finns tillgängligt digitalt. L1 och L3 förklarar att eftersom 
materialet finns tillgängligt digitalt underlättas elevernas arbete och ger dem möjligheterna att 
arbeta var som helst. L2 berättar att eleverna kan göra uppgifter på andra platser via 
applikationerna, exempelvis öva glosor på bussen. L5 förklarar att med stöd av LMS-verktyget 
har eleverna möjlighet att följa upp de lektioner som de har missat p.g.a. sjukdom eller annan 
form av frånvaro: 
  

Google Classroom, jag märkte att det är bra för elever som inte kan vara i klassrummet 
p.g.a. sjukdom, eller att dom inte har tid, eller att dom har missat lektionerna på nåt sätt, 
så jag lägger upp dagens lektion så kan eleven följa oss och inte missa något… så eleven 
är psykiskt med oss men inte fysiskt. (L5) 
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Även L6 berättar att möjligheten till eleverna kan vara delaktiga i undervisningen med stöd av 
LMS-verktyget när de är frånvarande p.g.a. sjukdom. 
 
Enklare planering 
Fyra respondenter upplever att digitala redskap är till stor nytta vid planering. L1 upplever att 
digitala redskap underlättar planering mycket och ser det som ett stort verktyg. L4 nämner att 
denne är en rutinerad användare av digitala redskap vid planering. Respondenten förklarar att 
dennes planering sker i LMS-verktyget it’s Learning som även är tillgänglig för andra lärare som 
arbetar på skolan. L4 upplever att det är en fördel att alla lärare har tillgång till varandras 
planeringar, där även nyanställda lärare kan få tillgång till äldre dokument på elevernas fram- 
och motgångar på ett lättare sätt. På följande sätt kan även den nya läraren planera utifrån 
elevernas kunskaper, vilka elever som har eller inte har nått målen samt vad som behövs 
utvecklas hos de enskilda eleverna. L4 menar att lärare har lättare tillgång till planeringar och 
bedömningar från tidigare år eller terminer, vilket underlättar deras arbete utanför klassrummet. 
L5 förklarar även att med stöd av program som Kahoot kan denne respondent se en 
sammanställning över elevernas resultat, vilket underlättar planeringen om det finns något som 
behöver repeteras på nytt. L2 förklarar att det är fördelaktigt att denne kan dela uppgifter och 
planeringar med kollegorna. Respondenten förklarar även att med stöd av LMS-verktyget har 
både lärare och elever en översikt över skolans långtidsplanering: 
 

Jag kan bygga upp en grund via till exempel Google-enheterna. Om det är en uppgift på 
exempelvis SO:n, då har jag den sparad på min enhet och kan dela den, och jag har 
tillgång till mina SO-kollegors uppgifter. Det blir väldigt lätt sätt att interagera med 
varandra i lärarkåren också. Via Google Drive har vi exempelvis långtidsplaneringar, så 
jag som inte har någon koll på matte vet ändå att “aa men här är deras 
långtidsplanering” så det hjälper mig att ha koll och ha en översikt över hela skolan på 
något sätt, och den översikten får eleverna också via dom här verktygen som använder 
tänker jag. (L2) 

 
Hjälper lärare att veta vad som behöver repeteras 
Fyra respondenter upplever att digitala resurser fungerar som ett bra stöd för att hitta 
kunskapsluckor, och därmed veta vilka moment som bör repeteras. L4 berättar att överblicken 
som denne får med stöd av digitala resurser hjälper denne att planera undervisningen. 
Respondenten förklarar att kunskapsluckorna visas när eleverna svarar fel och i 
sammanställningarna av resultaten. L6 berättar att denne använder sig Kahoot för att se om det 
finns en bristande kunskap i klassrummet. Respondenten menar att verktyget kan användas för 
att repetera tidigare moment och även bra för lärare för att veta vilka moment som behöver 
repeteras på nytt. Även L5 förklarar att med Kahoot går det att identifiera bristande kunskap, där 
denne kan se var elever ofta gör fel och kan därmed förbättra undervisningen:  
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  Om dom svarar fel hjälper diagrammen som finns i Kahoot mig som lärare att se 
vilka lektioner jag behöver repetera till nästa vecka. (L5) 

 

Lärarens nya roll i klassrummet 
Två lärare som har nämnt hur situationen ser ut i klassrummet när digitala redskap har blivit en 
del av undervisningen upplever att den har förändrats. L3 upplever klassrummet som annorlunda 
eftersom det kan uppstå tillfällen där eleverna kan behöva hjälpa läraren och vägleda denne. 
Respondenten menar att lärare och elever kan hjälpa varandra. L2 tycker att eleverna inte är lika 
beroende av lärare som tidigare, när de använder sig av digitala redskap som stöd i klassrummet, 
men samtidigt får eleverna ett större ansvar. Även denna respondent upplever att elever som har 
större kunskap har förmågan att kunna hjälpa sina klasskamrater. L2 förklarar också att dennes 
roll blir mer förmedlande än undervisande:  

Min roll blir mer kanske förmedlande på nåt sätt, att “Här finns informationen”, det blir 
mer guidande än att jag kanske blir direkt undervisande, att “Gå in på appen”, “läs dom 
här sidorna”, “kolla på det här filmklippet”, istället för att jag ska undervisa på en 
föreläsning till exempel, så jag blir mer förmedlande på det sättet än att jag blir direkt 
undervisande, i många fall. (L2)  
 

Effektivisering av lärares administrativa uppgifter 
Fyra respondenter upplever att de sparar tid när de kan använda digitala redskap i sitt arbete. L2 
och L4 upplever att de sparar mycket tid genom att kunna återanvända uppgifter på smidigare 
sätt och inte behöver skapa uppgifter på nytt. L1 och L5 upplever att det går mycket snabbare vid 
rättning med stöd av digitala redskap:  
 

Jag sparar mycket tid eftersom jag kan spara gamla övningar och behöver inte ha många 
pärmar... det är lätt att rätta prov och ge resultat snabbare. (L5) 

 
Respondent L6 upplever även att lärare får möjlighet att samarbeta på nya sätt och kan dela samt 
återanvända varandras uppgifter. L6 berättar att när denne upplever att en uppgift fungerar på ett 
bra sätt vill respondenten dela den till sina kollegor på den gemensamma banken: 
 

När jag har gjort något så lägger jag upp så att alla andra lärare kan använda det också, 
likadant vissa uppgifter som vi tycker är roliga dom slänger vi också upp på vår 
gemensamma bank, det är också en sån här stor fördel, jag tror att lärarna har mycket 
samarbetsmöjligheter när det gäller sånt här. (L6) 

Elever behöver en variation av läromedel 
Tre respondenter upplever att eleverna tycker att det är tröttsamt att ständigt arbeta med samma 
form av läromedel. L3 och L6 förklarar att till en början tyckte eleverna att det var underhållande 
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att utföra uppgifter på interaktiva undervisningsapplikationer, men att detta senare blev mindre 
intressant. L3 förklarar att det är vanligt att eleverna kommenterar att de vill ha en variation i 
undervisningen: 

Eleverna vill ha variation. Det hör man varje vecka. “Aa men det här var roligt, för vi 
gör det här istället”. Det blir varje lektion även om de kanske tänkte ”den här var inte så 
himla rolig”, jo för att det är variation… då blir de intressant och det ökar motivationen. 
(L3) 

L5 berättar att respondenten använder sig inte alltid av digitala redskap eftersom eleverna kan 
uppleva det som ointressant och det leder till att de inte längre har något att se fram emot. 

Fördelarna är att eleverna blir glada när vi arbetar digitalt och mer motiverade att 
arbeta… men jag gör det inte alltid, för att jag tror att det blir tröttsamt för dom också… 
dom har inget att se fram emot. (L5) 

Datorn används till annat än skolarbete 
Alla respondenter upplever att det är vanligt att eleverna använder digitala redskap till annat än 
skolarbete i klassrummet. L1 berättar att eftersom allt blir mer lättillgängligt ökar konkurrensen 
för elevernas uppmärksamhet. Respondenten förklarar även att denne inte har en inblick i 
elevernas interna kommunikation och därför är det svårt för respondenten att avgöra om datorn 
används för skolarbete. Respondenterna L3, L4 och L5 tror även att eleverna skickar 
meddelanden till varandra eller andra utanför klassrummet när de har tillgång till digitala 
redskap. L4 menar att barn i den skolåldern kan missbruka teknikanvändningen och till exempel 
skicka negativa meddelanden till varandra, men förklarar att när lärare upptäcker detta problem 
försöker de avbryta det. L5 berättar också att denne väljer att inte alltid använda digitala redskap 
i undervisningen, eftersom denne upplever att eleverna är fysiskt delaktiga i klassrummet men 
inte psykiskt. L2 upplever även att tekniken är som en fälla för eleverna och att det finns en risk 
att de gör andra saker än det som egentligen ska göras. Respondenten förklarar att i skolan har de 
behövt blockera hemsidor som inte är skolrelaterade för att eleverna ska hantera 
teknikanvändningen på ett bra sätt. L2 upplever att eleverna inte ser datorn som ett verktyg för 
skolarbete: 

  Jag tror inte man ser datorn som ett verktyg, den här datorn du har framför dig 
är inte ett verktyg i skolarbete, man ser det just som en dator, den öppnar många andra 
möjligheter som inte är skolarbete, så det är en konflikt. (L2) 

L6 nämner även att det finns många elever som inte har förmågan att hantera digitala redskap 
och upplever att det finns elever som laddar ned olika former av sociala medier på sina 
surfplattor. Respondenten förklarar att med stöd av en applikation kan denne kontrollera 
elevernas teknikanvändning. Om respondenten upptäcker att eleverna gör annat än skolarbete har 
denne möjligheten att stänga av och låsa elevernas surfplattor: 
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I Apple Classroom kan jag låsa och stänga av elevernas ipads under arbetet, om jag ser 
några kolla på youtube behöver jag inte gå runt i klassrummet, då stänger jag bara av 
ipaden och det första man hör är: “Faan också”. (L6) 

 Högre krav på elevernas källkritiska förmåga 
Två respondenter tycker att den största utmaningen för eleverna är att kunna hantera det stora 
informationsflödet som finns tillgängligt. L6 upplever att denne behöver vara mer vägledande 
och informerande idag än tidigare eftersom eleverna får tillgång till en stor informationsmängd 
som de behöver sortera på ett klokt sätt. Respondenten berättar att det är lättare idag för eleverna 
att fuska vid inlämningsuppgifter då information blir lättillgänglig, men samtidigt är det lättare 
att upptäcka dem via urkund. Respondenten nämner att eleverna har blivit mer försiktiga när de 
vet att urkund kontrollerar plagiering. L2 förklarar att det blir svårt för eleverna att orientera sig 
p.g.a. de får tillgång till mycket information samtidigt. 

Den största utmaningen tror jag är att informationsflödet blir jättestort. 
Kunskapsinhämtningen förr var ganska enkel, du går till ett bibliotek och du lånar boken 
eller slå upp det någonstans, men idag så bombas dom med information från alla möjliga 
håll samtidigt och det blir svårt för dom att orientera sig. (L2) 

Respondenterna L2 och L6 upplever att källkritik är mycket viktigt idag, eftersom eleverna 
ständigt får tillgång till stora informationsmängder:  

Källkritik är viktigare idag än någonsin kanske, det är jättesvårt för dom att bedöma en 
källa för dom får så mycket information hela tiden. (L2) 

 Lärare vill förstå hur applikationer fungerar innan användning 
Respondenterna L1, L4 och L5 säger att de är osäkra vid användning av nya digitala redskap, de 
vill bli säkra på dem innan de används i undervisningen. Respondent L5 berättar att eleverna kan 
påverkas av lärarens stress och därmed måste lärarna öva och fråga kollegor innan redskapen 
används. L5 menar att lärare måste skapa en grundförståelse för digitala läromedel, eftersom det 
är nytt i samhället. L4 säger att denne får ibland arbeta utanför arbetstid för att lära sig hantera 
nya digitala redskap innan denne använder dem i sin undervisning tillsammans med eleverna. 
Respondent L4 upplever att eleverna ofta är bättre än lärarna i användning av teknik:  

Jag tror ungdomarna är duktigare än oss eftersom dom börjar lära oss, det är därför jag 
känner att jag måste förbereda mig innan jag gör det med eleverna annars kommer jag 
stå här och dom kommer att leda mig, jag vill inte komma in i klassrummet och dom vet 
mer än mig. (L4) 

L1 säger att denne måste lära sig att hantera de digitala redskapen innan de används i 
undervisningen annars finns det en risk att respondenten blir utskrattad av eleverna:  
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Om jag ska undervisa andra, då måste jag vara supersäker annars riskerar jag att falla 
ganska platt. Naturligtvis blir det ett erfarenhetsutbyte som man kan lära av varandra. 
Oftast om inte jag kan, då blir man lätt utskrattad eller hånad till allmänt åtlöje med 
tanke på det. (L1) 

Lärare önskar mer fortbildning i digitala redskap 
Tre respondenter upplever svårigheter med att lära sig nya redskap och tycker att tiden är 
begränsad för att lära sig dem. L3 påtalar att det finns många intressanta funktioner i systemen 
som denne gärna vill använda men att det inte finns tid till att lära sig dem. För att förstå hur 
innehållet av applikationerna fungerar berättar även L4 att det behövs mer tid för att få en 
uppfattning kring hur de fungerar. L1 säger även att det är en begränsning att det tar lång tid att 
bli säker på ett system:  

För mig blir det en viss begränsning även fast jag har tagit till mig den nya tekniken, men 
jag märker ändå att tidsaspekten är en begränsning, sätta sig in i det här, jobba i det, det 
tar tid för att lära sig något nytt digitalt, beroende på vad det är så pratar vi om att det 
är flera timmar för att bli säker. (L1) 

L3 berättar att det förväntas att lärare ska genomföra vissa saker, men det blir svårt att 
genomföra dem när det är svårt att förstå hur digitala redskap hanteras, vilket respondenten 
upplever som ett stressmoment. L1 menar att det inte är lätt att lära sig nya digitala redskap och 
att det blir svårare att lära sig, i samband med att det kommer fler system:  

Det är inte helt lätt att lära sig något nytt egentligen... När det kommer till digitala saker 
är det trots allt inte helt lätt att lära sig när det kommer nytt hela tiden. (L1) 

Förutom tidsbegränsningen upplever L6 att lärarna behöver mest kompetensutveckling, när 
denne respondent svarade på frågan angående hur denne ser på elevernas kompetensutveckling 
när digitala redskap har blivit en del av undervisningen: 

Vi är fortfarande i det stadie att lärarna behöver mest kompetensutveckling. (L6) 

L5 upplever i början att det är svårt att hantera nya digitala redskap och behöver mer tid för att 
lära sig dem. Respondenten påpekar att oftast går en föreläsare snabbt igenom systemet. Därmed 
upplever lärare svårigheter att lära sig de nya läromedlen. När systemet implementerades i 
skolverksamheten menar L5 att de hade en kort utbildning och information angående hur det 
fungerar, men att det inte räcker, utan lärarna behöver kontinuerligt schemalagda föreläsningar 
om hur de digitala redskapen ska användas. L3 nämner att lärare förmedlar behovet av 
fortbildning till ledningen. Samtidigt förklarar respondenten att denne behöver arbeta under en 
period i systemet innan denne vet vilket behov av fortbildning denne har. Respondenten berättar 
att kollegorna ofta lär varandra nya arbetssätt eller funktioner i systemen, men respondenten är 
varsam med att fråga, eftersom denne inte vill fråga för mycket. Respondenten förklarar även att 
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ibland är det svårt att fråga kollegor eftersom många är stressade. Särskilt om det inte finns 
någon som har fått i uppdrag att lära ut för då är det extra svårt att hitta någon som den kan fråga 
om hjälp. L3 berättar att de fick en undermålig introduktion för it’s Learning och att det är 
frustrerande och jobbigt att lära sig nya system: 

Vi är ganska nya med it’s Learning, så det blir alltid lite trögt, lite frustrerande när man 
ska lära sig någonting nytt, det är jobbigt som attan, och om man då inte får en bra 
introduktion, vilket många kanske tycker att vi inte fick då blir det svårt. (L3) 

 Lärare skapar egna arbetssätt 
Två respondenter säger att de skapar egna arbetssätt p.g.a. att det är svårt att arbeta i det nya 
digitala redskapet. L4 berättar att skolans lösning för bedömning är svår att använda och denne 
har därför gjort ett Excel ark för varje ämne, där respondenten kan se vad som ska bedömas. L3 
tycker att det är svårt att arbeta i systemet för resultat och sammanställning och har därför skapat 
egna arbetssätt för att undvika arbetet i det tänkta systemet. Respondenten tror att arbetet skulle 
kunna bli mer effektivt om denne arbetade i det digitala verktyget. L3 föredrar att inte arbeta 
med datorn, och de digitala redskapen vid bedömning eftersom denne inte har fått tillräckligt 
med tid att lära sig systemet:  

Just resultat och sammanställning tycker jag är krångligt, men om jag gjorde som man 
ska så skulle det säkert bli effektivare får jag för mig… jag gör mina små varianter för att 
komma undan det där, sen får jag dåligt samvete… då printscreenar jag dataskärmen 
och klistrar in till Word. (L3) 

L6 berättar om ett digitalt anteckningsblock som denne sparar sina anteckningar och fotografier 
i, där respondenten sedan kan hämta information ur när arbetet inte är lika hektiskt: 

Jag har köpt ett sånt här evighetsblock… rocketbook som gör att jag kan mata in saker, 
fotografera och ha det kategoriserat i ett annat program tills när det lugnar ned sig lite. 
(L6) 

Lärare vill ha mer inflytande vid valet av applikationer 
Två respondenter berättar att de inte får möjligheten att välja verktyg till sin undervisning. L1 
säger att denne har ett behov av fler applikationer för att kunna visa tydligare demonstrationer. 
L5 menar att lärarna inte får tillräckligt med inflytande i valet av appar och system som köps in. 
Denne menar att rektorn ofta köper det som är billigast utan att lyssna på lärarnas åsikter. 
Respondenten understryker att det är lärarna som kommer att använda systemen och 
applikationerna i slutändan:  

Först och främst tycker jag att rektorn inte bara ska köpa appar och system utan vi 
lärare måste kolla om det är bra eller inte bra. Det är vi som ska använda dom apparna 
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och inte rektorn. Det är lärare som vet vilka appar som passar bäst i olika nivåer. Jag 
tycker att man borde satsa på kvalitén och inte på priset bara. (L5) 

5. Analys  
I detta avsnitt analyseras den insamlade empirin med stöd utifrån den valda litteraturen. Här 
presenteras empiri som både bekräftar och avviker från tidigare forskning. Avsnitten är 
uppdelade enligt teman som identifierades i den tematiska analysen.  

5.1 Utmaningar 
Lärare upplever digitala redskap som en utmaning 
 Många lärare upplever att arbetet i de digitala systemen kräver mycket tid och utbildning 
(Skolverket, 2018). Responsen bland lärarna gällande hur det har fungerat för dem att använda 
sig av digitala redskap var enhällig. Något som L1, L3, L4, och L5 lyfte upp under intervjuerna 
med överensstämmande respons var att fortbildningen var undermålig. Detta är något som även 
respondent L5 uttryckte sig om. Respondenten ansåg att lärarna behöver kontinuerlig 
fortbildning om hur de digitala redskapen ska användas.  
 
Lärare behöver fortbildning för att motiveras till att använda digitala verktyg på ett naturligt sätt, 
men även att god fortbildning också kan påverka lärarens inställning till användandet av dessa 
(Karlsudd, 2018). I relation till detta berättade L3 och L4 att de hittade på egna arbetssätt för att 
undvika att arbeta i det digitala redskap som respektive skola hade försett dem med. Enligt vår 
tolkning av empirin och tidigare forskning väljer lärare bort det digitala systemet som 
konsekvens av brister i fortbildning. Empirin visar att den utbildning lärare får i digitala redskap 
är otillräcklig. Empirin visar att tidigare forskning om att lärare behöver fortbildning för att 
arbeta naturligt i redskapen bekräftas. 
 
Lärare har en relativt god digital kompetens (Karlsudd, 2018). Men respondent L4 och L6 talar 
om att lärare har en bristande digital kunskap. Samtidigt förklarar Cantú-Ballesteros et al. (2017) 
att lärare upplever sig själva som nybörjare vid användningen av IKT, när de egentligen har en 
medelnivå av kunskap inom redskapen. På följande sätt visar den tidigare forskningen att lärare 
inte litar på sin digitala förmåga, och ser sig själva som mindre kunniga när de egentligen har 
tillräckligt goda kunskaper att kunna hantera verktyget. Därför sker det ingen avvikelse i tidigare 
forskning, eftersom empirin bekräftar att de upplever sig själva som nybörjare i digital 
användning. 
 
Elever kan inte hantera stora informationsmängder 
Respondenterna L2 och L6 gav svar som överensstämde, att en stor utmaning för eleverna var att 
hantera det stora informationsflödet på Internet. De berättar att mycket tid går åt att instruera 
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eleverna i arbetet att orientera sig bland dessa mängder. Samma problematik lyfter även Kühn 
(2017), dom säger att det finns en risk att det blir svårt för eleverna att engagera sig i 
webbaserade plattformar p.g.a. den stora informationsmängden. Det ställs krav på elevernas 
förmåga att reflektera och välja information som finns tillgängligt online. Även respondenterna 
nämnde att källkritik är viktigt för eleverna men att de upplever det som svårt. Både empirin och 
tidigare forskning talar om att det ställs högre krav på elevernas källkritiska förmåga p.g.a. den 
större informationsmängden som finns tillgänglig idag.  

Datorn används till annat än skolarbete 
Man kan se en tydlig koppling mellan vad forskning säger och vad respondenter har lyft upp 
gällande digitala redskap som distraktion. Alla respondenter upplever det vanligt att eleverna 
använder digitala redskap till annat än skolarbete i klassrummet, ett förekommande problem 
även enligt tidigare forskning. Lärare kan se digitala enheter som ett distraktionsmoment istället 
för ett utbildningsverktyg när eleverna kan ladda ned applikationer. Detta begränsar lärares 
möjligheter att använda enheterna på rätt sätt i undervisningen (Ditzler et al., 2016), vilket även 
går att koppla till svaret som respondent L6 gav, att det finns elever som laddar ned olika typer 
av sociala medier på enheterna. Denne menar att detta kan leda till att eleverna gör annat än 
skolarbete på enheterna. Respondenterna L3, L4 och L5 tror även att eleverna skickar 
meddelanden till varandra eller till personer utanför klassrummet när de har tillgång till digitala 
redskap under lektionstid. L1 berättar att eftersom allt blir mer lättillgängligt ökar 
konkurrenssituationen för elevernas uppmärksamhet. Det finns enstaka skolor som kan blockera 
internettjänster för eleverna, för att eleverna inte ska få tillgång till visst material (Skolverket, 
2013). Detta styrks av L2:s upplevelser att eleverna inte ser datorn som ett verktyg för 
skolarbete, vilket har lett till att skolan fått gå in och blockera alla hemsidor som inte är 
skolrelaterade. Empirin bekräftar tidigare forskning, nämligen att elever blir distraherade av 
IKT-enheterna och de används till icke skolrelaterade aktiviteter under lektionstid. Detta visar på 
en utmaning som uppstår i samband med digitalisering av skolan. 

Som L4 nämnde angående kommunikation upplever dennes kollegor att det är ett problem att 
elever kontaktar dem utanför arbetstid. En liknande konsekvens lyfter även Skolverket (2018) 
som skriver att en konsekvens av tillgängligheten som skapas via plattformarna ökar kravet på 
lärarnas tillgänglighet. Empirin och tidigare forskning talar för att kravet på att lärare är 
tillgängliga ökar. Tidigare forskning bekräftas och visar på en utmaning som uppstår som 
konsekvens av digitaliseringen av skolan. 

5.2 Möjligheter 

Effektivt lärande 
L2 nämner att digitala redskap hjälper elever med lässvårigheter, ger dem bra stöd i läsning och 
ger dem flera andra typer av hjälp. Den primära uppgiften för datorer i skolan att stödja lärare i 
arbetet att göra skolan tillgänglig för alla elever genom tillgång till IKT eller specialdesignad 
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programvara (Karlsudd, 2018). Respondentens åsikt stämmer även med Sahlin et al. (2017) som 
menar att IKT är ett bra hjälpmedel för elever med särskilda behov samt att elevernas kognitiva 
färdigheter ökar. Teknikutvecklingen resulterar i en inkluderande undervisning, som minskar 
risken för diskriminering och exkludering hos elever med behov av särskilt stöd eftersom det 
erbjuder samma premisser för alla (Karlsudd, 2018). Digitala redskapen ger även lärare 
möjlighet att anpassa undervisningen enligt elevernas behov och förutsättningar (Skolverket, 
2013). I detta går det att se en koppling till det L4 berättade, att digitala redskap underlättar vid 
anpassning av undervisningen till elevernas behov. Idag kan applikationerna anpassa lektionen 
istället för att läraren gör åtgärdsprogram. Både empirin och tidigare forskning talar för att 
digitaliseringen ger elever som har behov av extra stöd en möjlighet att öka sina kognitiva 
färdigheter, samt att en minskad risk för diskriminering infinner sig eftersom elever som behöver 
stöd blir inkluderande när de kan använda samma stöd som övriga elever.  

L3 berättar att hjälpmedlen inte endast används av elever med svårigheter, utan finns som stöd 
för alla elever, samt ökar koncentrationen i klassrummet och anpassar undervisningen till alla 
elever. Karlsudd (2018) skriver att från början utvecklades tekniska lösningar för personer med 
svårigheter men idag är dessa till hjälp för alla personer i samhället. Empirin bekräftar tidigare 
forskning, att tekniska lösningar för personer med svårigheter även är till hjälp för alla, då även 
elever utan svårigheter väljer att använda sig av hjälpmedel som ex. talsyntes vid läsning. Detta 
visar på att det finns fördelar med digitaliseringen av undervisningen. 

Elever blir mer engagerade och motiverade när information presenteras multimodalt. cDTB 
erbjuder olika funktioner för att exempelvis följa en text, på följande sätt får flera kognitiva 
förmågor stöd vid inlärningen (Grönlund et at., 2018). Detta kan kopplas ihop med vad L3 
berättar, att med stöd av läromedlet kan eleverna titta på korta filmer som finns på olika språk i 
de flesta ämnen, och eleverna kan både läsa och lyssna på texten. L4 förklarar att eleverna även 
har möjlighet att förstora texten och se förklarande bilder för sammanhanget. L5 menar att 
eleverna får träna på att arbeta med olika sinnen, vilket leder till att de även kan komma ihåg 
mindre detaljer. Detta visar att empirin och tidigare forskning är enade om att med hjälp av 
multimodala medel ökar förståelsen och motivationen hos elever. Empirin styrker tidigare 
forskning om att det är en möjlighet för elevernas lärande att använda multimodala medel i 
klassrummet.  

Elever behöver en variation av läromedel 
Respondenterna L3, L6 och L5 upplever att eleverna tycker att det är tröttsamt att ständigt arbeta 
med samma form av läromedel, vilket även styrker tidigare forskning. Skolinspektionen (2010) 
berättar att forskning visar att det är viktigt att lärandemiljön är individanpassad, och att detta ger 
eleverna variation och utmaningar. Respondent L5 talade även om att det inte handlar om att 
skapa en variation inom det digitala läromedlet utan att det går att variera mellan traditionell 
undervisning och digital för att skapa variation, och att endast digitalt arbete blir tröttsamt enligt 
respondenten. Skolinspektionen (2010) skriver även att varierande undervisningsmetoder, 
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material och uppgifter ger eleverna en utmaning, som i sin tur leder till ett stimulerande lärande 
och en vilja hos elever att lära sig. Respondenterna L3 och L6 berättade att de använde sig utav 
interaktiva undervisningsapplikationer, men att dessa senare blev mindre intressanta. Empirin 
bekräftar tidigare forskning; lärare ser att elever tappar motivation och intresse för 
undervisningen om de använder samma undervisningsmetod, material eller uppgifter. Empirin 
talar även för att det skapas ytterligare ett undervisningsmedium, vilket ger fler möjligheter att 
variera undervisningen.  

Effektivare kommunikation mellan lärare och elever 
Respondenterna L2 t.o.m. L6 talade för att LMS-verktyg har haft en positiv påverkan på 
kommunikationen. L2, L3 och L6 nämnde att verktyget ger dem möjlighet att kontakta elever på 
ett nytt och snabbare sätt. Detta är något Lonn & Teasley (2009) har skrivit om; att lärare anser 
att den effektiva kommunikationen är den värdefullaste egenskapen som LMS-verktygen 
medför. Detta kan styrkas med det L3 och L5 berättade, att elever vågar uttrycka sig om sådant 
de inte har vågat tidigare, t.ex. ställa frågor eller ge feedback. Empirin visar på att LMS-
verktygen har en positiv effekt på kommunikationen mellan elev och lärare, vilket bekräftar 
tidigare forskning. LMS-verktygets egenskaper har en värdefull inverkan på skolan.  

Mer motiverade elever 
IKT bidrar till att elever blir mer engagerade och koncentrerade och tycker att undervisningen är 
mer underhållande (Sahlin et., 2017). I detta ses ett samband till uttalanden som respondenterna 
L4, L5 och L6 gjorde. De berättade att eleverna blir mer motiverade att studera och L5 berättade 
att humöret påverkas positivt av användningen av digitala redskap. Sahlin et al. (2017) skrev 
angående användning av IKT i klassrummet, att elevernas prestationer och kvalitén på deras 
arbeten förbättras, d.v.s. det leder till ett mer framgångsrikt lärande. Detta kan kopplas till det L4 
berättade. Respondenten talade om att användningen av digitala verktyg har bidragit till bättre 
elevresultat, vilket även nämns av Dietrich & Balli, (2014); undervisningen blir mer utvecklande 
och omfattande när eleverna får integrera och engagera sig med stöd av digitala verktyg. Empirin 
och tidigare forskning talar för att elever blir mer engagerade och koncentrerade när digitala 
verktyg används i undervisningen. Verktygen leder också till ett bättre lärande. Tidigare 
forskning bekräftas och visar en möjlighet med digitalisering av undervisning.  

Lärarens nya roll i klassrummet 
Kempe & Grönlund (2019) skriver att eleverna har ett större ansvar att lära sig själva, genom att 
söka information på egen hand. De berättar även att det leder till att lärarnas roll i klassrummet 
förändras, från att förmedla kunskap till att agera likt en mentor och vägledare. Att rollerna i 
klassrummet har förändrats i samband med digitala läromedel är något som respondenterna L2, 
L3 och L5 har nämnt i respektive intervju. L3 och L5 beskriver att det blir ett utbyte där även 
elever kan guida och instruera läraren i vissa moment. Det Kempe & Grönlund (2019) skrev om 
lärarens roll går även att koppla till L2:s uttalande, där denne berättade att eleverna inte är lika 
beroende av lärare när digitala redskap används och de får ett större ansvar. Ännu större likhet 
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går det att se då denne även berättade att rollen blir mer guidande än direkt undervisande. 
Empirin och tidigare forskning talar för att lärarens roll i klassrummet har förändrats från 
undervisande till mer guidande. På detta sätt bekräftas tidigare forskning av empirin.  

Digitala system ger möjlighet att återanvända uppgifter 
Enligt Skolverket (2018) effektiviseras lärarnas administrativa process med digitala system och 
lärplattformar. Dessa ger dem möjlighet att återanvända uppgifter vilket leder till att lärare sparar 
tid vad gäller insamling och jämförande av information. Här går det att se en likhet med det 
respondenterna L1, L2, L4 och L5 berättade, att digitala redskap sparade dem tid i deras arbete. 
Då specifikt L2, L4 och L6 även lyfte att de sparar tid i planering genom att digitala redskap 
möjliggör återanvändning av uppgifter. Empirin och tidigare forskning talar för att lärare sparar 
tid i användningen av digitala redskap, och att dessa effektiviserar administrativa arbetsuppgifter. 
Tidigare forskning bekräftar de möjligheter som uppstår i digitaliseringen av skolan. 

Allt material samlat för både lärare och elever 
Grönlund et al. (2018) skriver att digitaliseringen underlättar arbetet, t.ex. då digitala verktyg kan 
samlas i en enda miljö. De menar att med detta kan både lärmaterial och kommunikation bilda ett 
gemensamt verktyg som underlättar arbetet och ger en bättre återblick i tidigare material. Detta 
går att koppla till det respondenterna L1, L5 L6 och L3 hade gemensamt, de upplevde att när allt 
material är samlat på samma ställe är det lättare för eleverna att hålla ordning. L2, L5, L6 och L1 
berättade att det även var en fördel för lärare att allt material är samlat. L5 förklarade att när allt 
material är samlat på samma plats finns även möjligheten att kunna titta på äldre övningar och 
använda dem på nytt igen på ett smidigt sätt istället för att leta i olika pärmar. Det ger med andra 
ord en bättre återblick i tidigare material. En annan möjlighet som infinner sig när material är 
samlat på samma ställe digitalt är att elever inte behöver delta fysiskt i skolan. Skolverket (2018) 
skriver att via LMS-verktygen har eleverna alltid tillgång till skolmaterial, även vid frånvaro. En 
övervägande del av respondenterna talade om att eleverna ges möjligheten att arbeta var som 
helst. L6 berättade att eleverna får möjlighet att arbeta vid sjukfrånvaro. Empiri och tidigare 
forskning talar för att elever får en bättre tillgång till skolmaterial via digitala redskap. Empirin 
bekräftar tidigare forskning och tyder på en möjlighet som uppstår i digitalisering av skolan.  

Hjälper lärare att veta vad som ska repeteras 
Grönlund et al. (2018) menar att lärare inte använder sig av statistiken från övningar och förhör 
som elever utför i cDTB. Respondenterna L4, L5 och L6 berättar inte att de använder sig av 
cDTB för att få fram liknande statistik, utan att de använder externa tjänster b.l.a. Kahoot för att 
utföra frågesporter i syfte att finna kunskapsluckor. De tre respondenterna använder översikten 
av kunskapsluckor på olika sätt, såsom att finna brist i elevernas kunskap och i sin egen 
undervisning. Detta bekräftar det Grönlund et al. (2018) skrev, att lärarna inte använde sig utav 
cDTB för att finna dessa luckor föredrog andra system. Däremot visar detta att lärare är 
intresserade av den statistik som verktygen kan ge. Vi ser ett behov av vidare forskning i frågan 
hur det kommer sig att lärare väljer andra tjänster.  
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6. Diskussion  
I detta avsnitt diskuteras resultaten och analysen av undersökningsområdet, utifrån vilka 
möjligheter och utmaningar som tolkats ur den tidigare forskningen och empirin. 
 
Lärare upplever digitala redskap som en utmaning 
Flera av respondenterna förklarar att de väljer andra arbetssätt för att undvika att arbeta i de 
digitala redskapen eftersom de upplever en bristande kunskap inom dem. För att kunna nyttja de 
tänkta systemen önskar lärarna mer fortbildning i dem. Karlsudd (2018) nämner även att när 
lärare får en god utbildning i hur digitala redskap används, blir de mer motiverade att använda 
dem.  
 
För att skolan ska uppnå digitaliseringsmålen krävs det att lärare som arbetar på grundskolan får 
en grundlig utbildning samt fortbildning i de digitala redskap som ska användas i deras dagliga 
arbete. Detta handlar framförallt om att de ska kunna sprida vidare sin digitala kompetens till 
framtidens medborgare; att eleverna även kan använda sig av samhällets 
digitaliseringsmöjligheter på ett korrekt sätt. 
 
Elever kan inte hantera stora informationsmängder  
Både Kühn (2017) och empiri talar om att eleverna tycker att det är svårare att orientera sig i och 
hantera stora informationsmängder. Idag behöver eleverna ha förmågan att hantera en större 
mängd av källor som är tillgängliga via Internet. Detta innebär att eleverna får tillgång till ännu 
fler källor, och att det är lättare att hitta källor som talar mot varandra, vilket ställer krav på 
elevernas förmåga att sortera och analysera information. Att kunna hantera källor på ett korrekt 
sätt bidrar till att eleverna kan bedöma vilka referenser som kan användas i både skolarbete och 
privatliv. Denna fråga genererar även en utmaning för lärare, då de behöver lära eleverna hantera 
och analysera källor.  

Datorn används till annat än skolarbete  
Både Diztler et al. (2016) och empiri talar för att digitala verktyg kan distrahera eleverna vid 
undervisningen. Det finns ingen avvikelse från tidigare fynd. Då samtliga respondenter på egen 
hand har nämnt detta problem talar det för att det är vanligt förekommande och en utmaning som 
många lärare tampas med. Utifrån empirin är det främst sociala aktiviteter som eleverna ägnar 
sig åt när de inte använder enheten till skolarbete i undervisningen. Detta bekräftar forskningen 
och visar i vår underfråga ytterligare en utmaning som uppstår i digitaliseringen av skolan: 
Elever blir distraherade av IKT-enheterna och de används till icke-skolrelaterade aktiviteter 
under lektionstid. Det är alltså inte de digitala lärmiljöerna som distraherar eleverna utan det är 
tillgängligheten till andra plattformar och möjligheten att kunna ladda ned applikationer som 
sociala medier till elevernas digitala enheter. Detta stjäl tid från eleverna som kan ägnas till 
lärande istället för aktiviteter som inte är relaterade till undervisningen. 
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Enligt PISA-undersökningen (Denoël, Dorn, Goodman, Hiltunen, Krawitz & Mourshed, 2017) 
kan resultatet av IKT-användningen i undervisningen variera. De menar att det blir bättre resultat 
av att förse lärare med IKT än elever, samt att i vissa länder i Europa har elevernas 
presentationer försämrats efter införskaffningen av IKT i klassrummet. Kan detta bero på att 
elever blir distraherade som empirin antyder?  
 
Mer motiverade elever 
Empiri och Sahlin et al. (2017) förklarar att motivationen till att studera ökar hos eleverna när de 
använder sig av digitala redskap. Sahlin et al. (2017) menar att elevernas prestationer och 
kvalitén på deras arbeten har förbättrats när de kan använda sig av digitala redskap i skolarbetet, 
vilket även en respondent lyfte upp; elevresultaten hade förbättrats i samband med 
digitaliseringen. Empiri och Sahlin et al. (2017) talar båda för att, att elever blir mer motiverade 
och presterar bättre när de arbetar med digitala redskap. Däremot visar forskning om PISA 
(Denoël et al, 2017) att det främst handlar om hur elevernas hemmiljö påverkar deras tankesätt 
till skolarbete. De förklarar när eleverna har rätt inställning till skolarbete kommer de att arbeta 
med uppgifter mer än förväntat tills de uppnår det perfekta resultatet. Detta är vad som kallas för 
motivationsanpassning, vilket innebär att eleverna anpassar sin motivation enligt beteenden. 
Elevernas motivationsanpassning påverkar resultaten som PISA-undersökningen presenterar, att 
eleverna som har en god motivationsanpassning uppnår högre resultat. 
 
Att eleverna har rätt inställning till skolan, bidrar till att deras skolkunskaper kommer att vara 
användbara i deras framtida karriär, ge mindre provångest och en stark känsla av tillhörighet i 
skolan. Denoël et al. (2017) ser att elever som har rätt inställning till skolan kommer lyckas 
genom att prestera till skillnad från elever som har ett fast tankesätt som endast ser sina resultat 
som statistik. 

Utifrån resultaten i PISA-undersökningen beror elevernas motivation främst på deras egna 
tankesätt och hemmiljöer. Den tidigare forskningen och empirin påpekar endast att elevernas 
motivation har ökat p.g.a. de digitala redskapen. En teori kring varför elevernas motivation har 
ökat kan vara att de har fått nya och starkare tankesätt i sitt lärande tack vare de digitala 
redskapen eller att motivationen har ökat ännu mer hos elever som alltid haft en 
motivationsanpassning. 

Effektivt lärande 
Undervisningen i klassrummet har blivit mer inkluderande när digitala redskap har blivit en del 
av klassrummet, vilket både forskning och empiri styrker. Idag kan elever som har läs-, skriv och 
språksvårigheter vara delaktiga i klassrummet och arbeta på liknande premisser som andra. De 
digitala redskapen bidrar till en likvärdig och rättvis utbildning för alla barn och unga i skolan, 
vilket skapar lika förutsättningar för fler elever. Enligt en av respondenterna är digitala redskap 
ett bättre verktyg för att anpassa undervisningen enligt elevernas behov än att skapa 
åtgärdsprogram. Detta visar att både lärarens och elevens arbete blir lättare. Det blir lättare för 
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läraren att anpassa lektionen efter behov och eleven kan få det stöd som behövs utan 
åtgärdsprogram. Vi ser att digitala redskap ger lärare möjligheten att ge elever de hjälpmedel 
som de behöver utan en större process.  

Grönlund et al. (2018) påpekar att cDTB som redskap även bidrar till att eleverna blir mer 
motiverade och engagerade i sitt lärande. Även empirin talar om att eleverna aktiverar flera 
sinnen när de använder sig av de interaktiva lärmiljöer som cDTB bidrar med. På följande sätt 
ser vi att när undervisningen är interaktiv och elevernas sinnen aktiveras på nya sätt ökar deras 
kunskapsinhämtning och undervisningen effektiviseras.  

Elever behöver en varierande undervisning 
Skolinspektionen (2010) och empiri förklarar att det behövs en variation i undervisningsmaterial 
och -metoder för att väcka ett intresse hos eleverna. När det sker en varierande undervisning 
menar forskningen och empirin att eleverna utmanas på nya sätt i sitt lärande vilket gör lärandet 
stimulerande och därför vill eleverna lära sig mer. Om undervisningen inte varieras kan eleverna 
uppleva den som monoton och ointressant, och därför kommer inte lärandet att öka om eleverna 
inte kan använda sig av olika arbetssätt inom samma kursmoment. Undervisningen blir även bara 
riktad till en grupp i klassrummet när samma lärmedium används. Digitaliseringen har bidragit 
med möjligheter för lärare att de kan variera sin undervisning med ytterligare ett lärmedium, men 
även med undervisningsmaterial och undervisningsmetoder. 

Lärarens nya roll i klassrummet 
Kempe & Grönlund (2019) förklarar att lärarens roll har gått från att vara undervisande till 
vägledande, eftersom eleverna kan lära sig på nya sätt genom att hitta information på Internet. 
Empirin bekräftar forskningen.  

Kempe & Grönlund (2019) berättar att elever får ett större ansvar i lärandet eftersom de själva 
måste söka information. De menar att detta leder till att lärarens roll går från att vara 
förmedlande till mer mentorlik. Även empirin talar för att lärarens roll går från att vara 
förmedlande till guidande. Eftersom empiri och tidigare forskning betraktar samma fenomen 
visas en tydlig koppling. Utifrån forskningsfrågan för uppsatsen går det att se en möjlighet som 
framkommer av användningen av digitala redskap i undervisningen, där elever får öva på att ta 
ansvar och eget lärande. Men PISA-undersökningen (Denoël et al., 2017) visar att elevresultaten 
blir högst när lärare är styrande i undervisningen och ger instruktioner. Studien visar att om all 
undervisning i Europa skulle vara lärarstyrd skulle elevernas kunskapsnivå öka med kunskap 
som motsvarar lärande för mer än en termin. PISA-undersökningen (Denoël et al., 2017) berättar 
däremot inte till vilken grad lärarna ska vara styrande i undervisningen för att det ska ge resultat. 
Detta talar för att den förändrade lärarrollen är något negativt.  

Olika forskningsresultat talar mot varandra. PISA-undersökningen talar för en styrande 
undervisning och visar att detta ger bättre lärande (Denoël et al., 2017) medan tidigare forskning 
i uppsatsen talar för en förbättrad undervisning när lärarens roll är mer vägledande än 
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undervisande. Detta visar att lärarens roll förändras, men frågan kvarstår om det är en bra 
förändring. 

Effektivare kommunikation mellan lärare och elever med stöd av LMS  
Empirin talar för att kommunikationen som LMS-verktyg skapar är värdefull, och Lonn & 
Teasley (2009) påpekar att den effektiva kommunikationen är LMS-verktygens värdefullaste 
funktion. Empirin bekräftar forskningen i att kommunikationen har effektiviserats, men visar 
även att elever vågar kommunicera med lärare på nya sätt, och även kan ge feedback till läraren. 
Skulle detta kunna vara en fördel för undervisningen eftersom eleverna får bättre förutsättningar 
för att vara med och påverka sin egen utbildning? Möjligheterna som denna form av 
kommunikation bidrar till att lärmiljön kan förbättras.  Läraren skulle kunna planera och 
organisera sin undervisning enligt den feedback denne får av sina elever. Det skulle även kunna 
positivt påverka skolans anpassningsförmåga vad gäller undervisning. 

Digitala system ger möjlighet till återanvändning av uppgifter  
Både Skolverket (2018) och empiri säger att lärarens arbete effektiviseras, då digitala verktyg 
möjliggör återanvändning av uppgifter. Med digitalisering blir material samlat på samma ställe 
och kräver inte fysisk lagring i pärmar och papper. Det blir lättare för lärare att återbruka 
uppgifter i exempelvis cDTB där lärare kan hämta uppgifter ur en gemensam databas. 
Information sparas och lärare kan enkelt återanvända undervisningsmaterial. Empirin och 
tidigare forskning talar för att möjligheten att återanvända undervisningsmaterial bidrar till att 
lärare sparar mycket tid. Empirin stämmer överens med tidigare forskning; därmed bekräftas 
teorin att lärarens arbete effektiviseras. 

Hjälper lärare att veta vad som ska repeteras  
Grönlund et al. (2018) förklarar att lärare inte nyttjar statistiken som cDTB genererar utifrån 
elevernas resultat. Respondenterna talar om att när de använder sig av Kahoot som stöd i sin 
undervisning kan de få en utvärdering och statistik över elevernas resultat, som bidrar till att de 
kan planera sin undervisning enligt de behov som finns i klassrummet. Om det finns ett moment 
som behöver repeteras får dessa lärare möjlighet att repetera det igen, för att klargöra 
otydligheter. En komponent som empirin dock saknar är om statistiken i cDTB även används för 
att utvärdera och planera undervisningen, eftersom Kahoot inte är ett undervisningsverktyg. 
Däremot visar resultaten i datainsamlingen, att lärare är intresserade av att ta del av den formen 
av statistik, men en kunskapslucka som finns i studien är om statistiken i cDTB nyttjas som det 
ska.  

Allt material samlat för både lärare och elever 
Möjligheterna som finns med digitala redskap som LMS och cDTB, är att materialet är samlat i 
en enda miljö. Grönlund et al. (2018) och empiri talar för att redskapen ger en bättre återblick i 
tidigare material och att lärare använder materialet på nytt igen.  
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Andra möjligheter som både Skolverket (2018) och empirin ser när allt material är samlat på nya 
sätt är att eleverna kan delta i skolundervisningen även när de inte är fysiskt närvarande i 
klassrummet vid exempelvis sjukdom eftersom materialet finns samlat på datorn och är 
tillgängligt online.  

Utifrån dessa möjligheter effektiviseras lärares arbete genom att de får en bättre återblick i 
tidigare uppgifter. Det ger även eleverna möjlighet att utföra skolarbete var de än befinner sig då 
allt viktigt arbete finns tillgängligt online.  

7. Slutsats 
I detta avsnitt presenteras en summering av uppsatsens slutsats utifrån tidigare forskning och 
analys av resultaten från datainsamlingen. Här presenteras även vad studien bidrar till i 
forskningen, vem den är användbar för och hur den kan utvecklas för vidare forskning utifrån 
kunskapsluckor som har identifierats.  

7.1 Slutsats och bidrag  
Utmaningarna och möjligheterna som identifierades är många och komplexa. De visar att 
introduktionen av digitaliseringen av skolan innehåller många aspekter. Det finns både stora 
risker och stora möjligheter, där båda delarna kräver en del arbete av lärarna. 
Teknikanvändningen leder inte automatiskt till förbättrade elevresultat, det krävs noggrann 
integrering av tekniken i skolarbetet och lärarnas förmåga att leda detta arbete är den allra 
viktigaste framgångsfaktorn. 
 
Utmaningarna som har identifierats för lärare och elever av digitala redskap är: 

● Lärare tycker att det är svårt att hantera digitala system, därför behövs fortbildning för att 
de ska kunna använda dem på ett naturligt sätt. 

● Lärare får ett mer omfattande arbete med att lära elever källkritik, i samband med ett 
större informationsflöde.  

● Elever blir distraherade av IKT-enheterna eftersom de kan användas till icke-
skolrelaterade aktiviteter under lektionstid. 

● Det ställs ännu högre krav på elevernas källkritiska förmåga när de får tillgång till ett 
större informationsflöde. 

 
Möjligheterna som har identifierats för lärare och elever av digitala redskap är: 

● En inkluderande undervisning, där alla elever kan delta på liknande premisser. 
● Hjälpfunktioner i digitala redskap är utvecklade för elever med särskilda behov men 

används av alla i klassrummet vilket resulterar i en bättre undervisning.  
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● Användningen av cDTB aktiverar flera sinnen med hjälp av multimodala funktioner som 
bidrar till en ökad förståelse och lärande hos eleverna. 

● Elever upplever undervisningen som ointressant och deras motivation minskar när lärare 
använder samma undervisningsmetod, -material eller -uppgifter. Digitala redskap är ett 
ytterligare lärmedium som kan användas för att variera undervisningen.  

● LMS-verktygens egenskaper har en positiv inverkan på kommunikationen mellan lärare 
och elev som även är värdefull för skolan. 

● Digitala redskap bidrar med mer engagerade och koncentrerade elever; detta leder till 
bättre lärande.  

● Lärare sparar tid med användningen av digitala redskap som effektiviserar deras 
administrativa arbetsuppgifter. 

● Elever får bättre tillgång till skolmaterial via digitala redskap.  
● Lärare får bättre koll på sitt material  
● Elever kan vara frånvarande men ändå få tillgång till skolmaterial.  

Denna uppsats bidrar till förståelsen av svårigheterna som uppstår vid implementering av den 
nationella digialiseringsstrategin för lärare och skolverksamheten. Medan mycket diskussion 
handlar kring datorer, surfplattor och andra artefakter visar denna uppsats att en effektiv 
integrationen av tekniken i de dagliga undervisnings- och läraktiviteterna är det viktigaste, och 
att denna integration är en flersidig utmaning.  
 

7.2 Vidare forskning och begränsningar med studien 
Målet för studien har varit att få en övergripande idé om hur digitala redskap fungerar i 
grundskolan. Den främsta begränsningen för studien har dock varit att endast sex lärare blev 
intervjuade. Däremot upplever vi att empirin har gett goda resultat till hur situationen ser ut i 
skolan när digitala redskap har blivit en del av lärares dagliga arbete. För vidare forskning av 
detta ämnesområde hade en intressant aspekt varit att samla empiri utifrån elevernas perspektiv 
eller ännu fler lärare, samt genomföra observationer kring hur digitala redskap används i 
skolmiljön. Den geografiska avgränsningen till att intervjupersonerna endast undervisar i två 
olika kommuner visar inte hur digitala redskap används eller om resultaten skiljer sig mellan 
andra kommuner i Sverige. 
 
I sökningen av litteratur användes inklusion- och exklusionskriterier för att först granska 
respektive titel och om den var intressant lästes det vidare på sammanfattningen och nyckelorden 
för att finna relevanta artiklar. En konsekvens av detta tillvägagångssätt är att artiklar som kan ha 
varit relevanta för studien inte har inkluderats, då de inte uppfyller kriterierna i de nämnda 
delarna. I valet av litteratur har endast artiklar som erbjuder en full text valts och p.g.a. detta val 
kan många relevanta artiklar ha missats. Artiklar kan använda olika begrepp för digitala redskap 
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eller tekniker i skolan vilket resulterar i att alla olika sökord som kan användas för att hitta 
intressanta artiklar inte har använts. 
 
En nackdel med digitala redskap är att lärare inte har tillräckligt med goda kunskaper när det 
gäller att hantera dem på ett korrekt sätt. De kräver en fortbildning i både systemen och 
applikationerna som skolan köper in. Lärarna upplever inte att utbildningsdagarna av de digitala 
redskapen är tillräckligt givande och omfattande, vilket leder till att de väljer egna arbetssätt som 
att använda sig av andra typer av material i sin undervisning och det administrativa arbetet. 
Vidare forskning behöver göras om lärares fortbildning, om hur upplägget av dessa 
fortbildningsdagar ser ut, om de som utbildar lärarna i de olika systemen själva har tillräckligt 
goda kunskaper i de digitala redskapen och hur mycket är tillräcklig fortbildning? 
 
En annan vidare forskning som krävs är hur användningen av digitala redskap ser ut i skolan 
efter regeringsmålet från 2017. Används digitala redskap tillräckligt mycket i alla olika ämnen, 
används de på rätt sätt och hur används de?  

Eftersom forskningen är splittrad i fråga om förändringen av lärarens roll i klassrummet är till 
för- eller nackdel för elevernas lärande finns ett behov av vidare forskning i frågan. Är det en 
fördel att lärarens roll förändras med de digitala verktygen?  
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Cantú-Ballesteros et al. 2017 
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"Computer" AND 
"Distraction" AND "School" 
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Technologies 

Grönlund et al. 2018 
“Digital tools” AND 
Education And Learning 

Support for Learning 
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Computers & Education Lonn & Teasley, 2009 
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Environments 
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Informatics in Education 
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2015 

Informatic AND “Digital 
learning” AND School AND 
Digital tools 
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erbjuder 
större 
utbud av 
arbetssätt 

Interaktiva 
lärmiljöer 

Elever har 
tillgång 
till 
skolmateri
al online 

Öka 
elevers 
motivatio
n och 
engagem
ang med 
digitala 
redskap 

Digitala 
redskap 
erbjude
r 
samma 
utbildni
ngsmöjl
igheter 
för alla 

Lärare 
behöver 
fortbildni
ng 

Digitala 
redskap 
som 
distraktion 

Svårare 
att 
hantera 
informati
ons-
flödet på 
Internet 

Definitio
ner av 
centrala 
begrepp 
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Dooley et al., 2016       X     X 

Ditzler et al., 2016  X        X   
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Grönlund et al., 2018     X       X 
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Kempe & Grönlund, 
2019 

 X  X   X     X 

Kühn, 2017           X  

Lonn & Teasley, 2009 X            

Sahlin., 2017      X X     X 

Skolinspektionen, 2010    X         

Skolverket, 2013     X   X  X   
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et, 2017 

   X   X X     

Žilinskiene & 
Demirbilek, 2015 
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grundskolan med 
digitala resurser och 
metoder 
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centrala begrepp 
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handlar om hur 
digitala resurser 
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fungerar i 
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Dietrich & Balli, 
2014 
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Ditzler, Hong & 
Strudler, 2016 
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Allen & Bauer, 2016 
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Grönlund et al. 2018 
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Karlsudd, 2018   X X X 
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Kempe & Grönlund, 
2019 

X X X X X 

Kühn, 2017     X 

Lonn & Teasley, 
2009 

 X X X X 

Sahlin et al. 2017 X  X X X 

Skolinspektionen, 
2010 

X  X X X 

Skolverket, 2013 
X  X X X 

Skolverket, 2018  X X X X 

Utbildningsdepartem
entet, 2017 

X X X X X 

Žilinskiene & 
Demirbilek, 2015 

X    X 

 
 
 



 

Bilaga 5. Mejlutskick 
Hej!  

Vi är tre studenter på Örebro Universitet som ska börja skriva c-uppsatsen inom informatik och 
letar lärare som vill ställa upp på intervju. Ämnet som vi kommer att skriva om handlar om vad 
digitala läromedel bidrar till i helst ämnena NO/SO inom årskurs 7-9. Det vi menar med digitala 
läromedel är appar och program som används vid undervisning men även under lärares 
administrativa arbete. Vårt fokus ligger främst på appar som främjar kommunikationen mellan 
elever och lärare och anpassas efter läroplanen. Vi är mest intresserade av att komma i kontakt 
och intervjua lärare som dagligen och aktivt använder digitala läromedel i sin undervisning. 

Det vi kommer att göra är alltså en kvalitativ undersökning där vi gör en inspelning av 
intervjuerna tillsammans med lärare som vill delta i vår studie. Syftet med intervjuerna kommer 
att vara att vi vill veta mer om lärares egna åsikter och erfarenheter kring digitala läromedel. 
Självklart är både lärarna och ni som skola anonyma och vi följer regler enligt GDPR.  

Vi bifogar även ett informationsbrev som beskriver varför ni ska delta i denna studie, hur studien 
går till, hur era uppgifter kommer att hanteras under studien samt hur ni får tillgång till 
kandidatuppsatsen. 

Om ni skulle vara intresserade att delta i denna undersökning skulle vi bli väldigt glada. 

Vi hoppas på att vi kommer kunna träffa er för intervju helst någon dag under vecka 48 eller 49.  

Ni kan kontakta oss antingen via svar på detta mejl eller ringa oss på  

Caroline: 073- xx xx xxx alt. Yasmin: 070- xx xx xxx 

Med vänliga hälsningar, 

Henrik Schön, Caroline Ellwyn & Yasmin Kamil 
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Bilaga 6. Informationsbrev 
I detta informationsbrev kommer du få information om vår studie och vad det innebär att delta i 
denna intervju. 
 
Vad är det för studie och varför vill ni att jag ska delta?  
Vi är tre informatikstudenter som studerar vid Örebro Universitet som ska skriva vår 
kandidatuppsats som handlar om användningen av digitala läromedel inom ämnena NO och SO, 
utifrån lärares perspektiv. Syftet med denna studie är att undersöka vad digitala läromedel bidrar 
med i undervisningen och vid planering av undervisning. 
 
Hur går studien till?  
Vi kommer att genomföra enskilda intervjuer som beräknas ta cirka 30-40 minuter, där vi 
kommer att gå igenom frågor som: 

● Vilka utmaningar och möjligheter det finns med digitala läromedel? 
● Vilka för- och nackdelar finns det med digitala läromedel? 
● På vilka sätt har digitala läromedel underlättat eller försvårat lärarnas arbete i 

klassrummet? 
● På vilka sätt har digitala läromedel underlättat eller försvårat lärarnas arbete utanför 

klassrummet med planering, uppföljning, läxor och prov?  
 
Genom deltagarens samtycke kommer intervjun att spelas in som och senare kommer att 
transkriberas.  
 
Vad händer efter intervjun med mina uppgifter?  
Dina personuppgifter kommer vi att behandla på ett sätt att ingen obehörig person kan få tillgång 
till dem. Vi kommer inte att presentera dina personuppgifter i vår studie, det vill säga, vi kommer 
att hålla både dig som lärare och skolan anonym, för att ingen ska kunna identifiera dig som 
intervjuperson och skolan du arbetar på. 
 
Hur kan jag få tillgång till det slutgiltiga resultatet för kandidatuppsatsen? 
Vid önskemål för att få tillgång till kandidatuppsatsens slutgiltiga resultat kan vi skicka studien 
till dig via mail. Om du är intresserad av detta kan du skicka ditt önskemål till 
digitalalaromedelintervju2019@gmail.com.  
 
 
  

mailto:digitalalaromedelintervju2019@gmail.com
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Bilaga 7. Intervjuguide 
Bakgrund 
Vilket ämne undervisar du? 
I vilka klasser undervisar du? 
Vad har du för erfarenheter av digitala läromedel?  
Hur tycker du att det fungerar för dig när du arbetar med digitala läromedel? 
Från skala 1–10 vad har du för teknikvana? 
Från skala 1–10 hur bekväm är du med digitala läromedel? 
Från skala 1–10 hur nöjd är du med användningen av digitala läromedel? 
 
Vilka utmaningar och möjligheter uppstår vid användning av digitala läromedel? 
 

● Vilka möjligheter och utmaningar får du i undervisningen genom användningen av 
digitala läromedel?  

○ Varför är det möjligheter och utmaningar? 
 

● Vilka möjligheter och utmaningar ser du att elever får genom att använda sig av digitala 
läromedel?  

○ Hur tycker du att interaktionen mellan elev och det digitala läromedlet fungerar? 
○ Varför är det möjligheter och utmaningar? 

 
● Kommunicerar elever genom digitala läromedel med dig? 

○ Nej: men tror du att det skulle skapa möjligheter om de kunde göra det, i så fall 
vilka? 

 
Vilka för- och nackdelar finns det, och varför är de för- och nackdelar? 

● Vilka fördelar och nackdelar ser du med användningen av digitala läromedel?  
○ Varför är de för- och nackdelar? 

 
● På vilket sätt har digitala läromedel underlättat eller försvårat elevernas arbete? 

○ Försvårat: Vilka konsekvenser kan det leda till? 
 

● Hur påverkar de olika apparna/programmen till elevernas kompetensutveckling? 
 

● Vad bidrar de olika apparna/programmen för dig i din undervisning och planering? 
 
Vi har läst lite artiklar där de nämner att med stöd av digitala läromedel har arbetet i 
klassrummet effektiviseras mycket, och har lett till att eleverna som är mer kunniga har börjat 
undervisa sina klasskamrater. 
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● Hur ser det ut i ditt klassrum? Tycker du att eleverna har tagit mer ansvar och hjälper 
varandra på ett helt nytt sätt än tidigare? 

  
På vilka sätt har digitala läromedel underlättat eller försvårat lärarnas arbete i 
klassrummet?  

● På vilket sätt har det digitala läromedlet underlättat och försvårat ditt arbete?  
● Använder du digitala läromedel i prov? 

○ Ja:  
○ Hur påverkar det ditt arbete? 
○ Hur påverkar det elevernas arbete?  
○ Nej: Vad finns för för- eller nackdelar om digitala medel skulle införas vid prov? 
○  

På vilka sätt har digitala läromedel underlättat eller försvårat lärarnas arbete utanför 
klassrummet med planering, uppföljning, läxor och prov? 

● Hur fungerar digitala läromedel i vid planering och rättning av läxor och prov? 
● Hur upplever du att den formativa feedbacken har blivit nu när du har möjlighet att ge 

feedback till era elever med hjälp av digital kommunikation?  
○ Upplever du att eleverna förstår denna feedback på ett bättre eller på ett sämre 

sätt? 
 
Vi undrar avslutningsvis efter att ha gått igenom dessa frågor tillsammans med dig om du 
är positivt eller negativt inställd till digitala läromedel?  
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Bilaga 8. Samtyckesblankett 
Samtyckesblankett 
 
Samtycke till att delta i studien 
 
Jag har fått information muntligt samt skriftligt om vad studien kommer handla om.  
Den skriftliga informationen får jag behålla. 
 
 ☐ Jag ger mitt samtycke till i att delta i studien 
 
Forskningsprojekt: Användningen av digitala läromedel i undervisning inom ämnena 
NO/SO 
 

☐ Jag ger mitt samtycke till att intervjun spelas in 
 

☐ Jag ger mitt samtycke till att den information jag ger ut får användas på det sätt som 
beskrivs i informationsbrevet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ort och datum: 
 
__________________________________________________ 
Underskrift: 
 
__________________________________________________ 
Namnförtydligande: 
 
__________________________________________________ 


	1. Introduktion
	1.1 Syfte och forskningsfrågor
	1.1.1 Forskningsfrågor
	1.1.2 Målgrupp och kunskapstyp

	1.2 Avgränsning

	2. Bakgrund till ämnesområdet och tidigare forskning
	2.1 Lärares attityder till teknik
	2.2 Lärare behöver fortbildning i digitala redskap
	2.3 Digitala redskap ökar elevernas motivation till skolarbete
	2.4 Digitala redskap bidrar till en inkluderande undervisning
	2.5 Det krävs mer ansvar vid informationsinhämtning
	2.6 Digitala redskap kan användas för att variera undervisningen
	2.7 Multimodala medier
	2.8 Digitala redskap som distraktionsmoment i utbildningen
	2.9 Eleverna kan få tillgång till allt skolmaterial digitalt
	2.10 LMS-verktyg bidrar med en effektivitet

	3. Metod
	3.1 Litteratursökning och urval
	3.1.1 Vetenskapliga artiklar
	3.1.2 Urval av vetenskapliga artiklar
	3.1.3 Rapporter

	3.2 Analys och sammanställning av litteratur
	3.3 Metod för empiri
	3.3.1 Datainsamlingsmetod
	3.3.2 Urval av respondenter
	3.3.3 Hitta kontaktuppgifter till skolor
	3.3.4 Mejlutskick
	3.3.5 Utformning av intervjuguide
	3.3.6 Genomförande av intervjuer
	3.3.7 Etik
	3.3.8 Sammanställning och analys av intervjuer


	4. Resultat
	5. Analys
	5.1 Utmaningar
	5.2 Möjligheter

	6. Diskussion
	7. Slutsats
	7.1 Slutsats och bidrag
	7.2 Vidare forskning och begränsningar med studien

	8. Källförteckning
	9. Bilagor
	Bilaga 1. Lista med potentiella sökord
	Bilaga 2. Sökkombination, journal och artikel
	Bilaga 3. Konceptmatris av litteraturen
	Bilaga 4. Inklusionskriterierna
	Bilaga 5. Mejlutskick
	Bilaga 6. Informationsbrev
	Bilaga 7. Intervjuguide
	Bilaga 8. Samtyckesblankett


