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Abstract 

The purpose of this study is to examine three teachers ' use of digital tools in their social 

science teaching. The study was carried out in grade five in a school where each pupil had 

access to his or her own digital tool in the spring of 2108. The teachers were observed and 

interviewed by the author. The analysis is based on a custom analysis model based on the 

SAMR-model. What the study has come up with is that teachers use digital tools more than 

students in teaching. Furthermore, the study also show that the use is largely not about 

replacing analogue tools but to improve and develop teaching, and that digital tools are used 

to individualize the teaching to specific pupils. The teachers state that the positive aspect of 

digital tools is that it is direct and gives them benefits in both planning and implementation. 

Disadvantages are that the pupils are easily distracted during the use of digital tools and that 

the teachers are dependent on the technology working. 
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1. Inledning 

När jag har varit på praktik och när jag arbetat inom skolan har jag mött olika lärare som i 

olika ämnen och på olika sätt använt sig av digitala verktyg. Under min sista praktikperiod 

blev jag mer och mer intresserad av digitala verktyg och hur dessa användes i undervisningen. 

Jag såg en stor spridning i användandet mellan de olika ämnena. Intresset för SO och digitala 

verktygs användning där grundar sig i dels den variation som jag såg mellan historia, 

geografi, samhällskunskap och religion men också dels i att det var i just dessa ämnen som 

digitala verktyg användes flitigast. Läroplanens nya skrivelser angående digitalisering som 

börjar gälla 1 juli 2018 är formulerat så att det är elevernas användning av digitala verktyg 

som står i fokus (Skolverket 2017a). Detta är också något som jag kommer undersöka i den 

här studien. Det digitala området är ett område i ständig rörelse där utvecklingen går fort 

fram. Forskning visar på både fördelar och problem med digitaliseringen och en del av studien 

blir att undersöka vad dessa lärare har för didaktiska motiv att ta in digitala verktyg i sin SO-

undervisning, men även vad de ser som problem. Den här studien är ett sätt att få en inblick i 

hur användning av digitala verktyg ser ut i undervisningen hos tre lärare i årskurs fem. För att 

undersöka det har jag valt att observera tre lärare vid två tillfällen per lärare samt komplettera 

detta med intervjuer av dessa lärare. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka användandet av digitala verktyg i SO-

undervisningen hos tre lärare i en 1 till 1 skola i årskurs fem och lärarnas didaktiska skäl för 

detta. Vidare syfte är att undersöka om det är elever eller läraren som är användare av de 

digitala verktygen. Syftesformuleringen preciseras i tre frågeställningar som jag kommer att 

besvara: 

1. Vilka är det som använder sig av digitala verktyg i dessa undervisningssituationer? 

2. Hur använder sig dessa lärare av digitala verktyg i sin SO-undervisning? 

3. Varför använder sig dessa lärare av digitala verktyg i sin SO-undervisning och vilka 

problem ser de med användandet? 

 

1.2 Bakgrund 

Enligt Tomas Kroksmark (2011) så stod skolan då inför en förändring i och med 

digitaliseringen. Förändringen består i hur vi lär oss och hur vi lär ut i skolan. Tidigare 
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modeller och strukturer kan behövas att ses över och de långtgående effekterna av detta är 

något som behöver tid för att studeras. Att bedriva undervisning med papper och penna 

känner alla lärare till men att göra det med bloggar, Youtube och Google dokument är inte 

lika självklart. Skolan behöver hitta sin roll och förhålla sig till den digitaliserade värld vi nu 

lever i (Kroksmark 2011). Hur ser detta ut idag, har lärare anpassat sig mer till den nya 

digitala tekniken? Löwing (2011) skriver att elevernas motivation till skolarbete är den 

verkliga drivkraften och att motivation inte nödvändigtvis behöver vara belöningar och 

bestraffningar. Den verkliga motivationen kommer från den egna lusten menar Löwing och 

pekar på vikten att ha en inre motivation till lärande. Ett sätt för skolan att hitta motivation 

hos eleverna är att koppla skolarbetet med elevernas vardag och erfarenheter. Här behöver 

skolan ta in elevernas vardag i skolan, däribland digitala verktyg (Löwing 2011 ss. 52–56). 

Men det är även problematiskt med ny teknik menar vissa forskare. Gneta Gulz, professor och 

forskare i kognitionsvetenskap vis Lunds universitet, menar att digitala hjälpmedel både 

hjälper och stjälper elever. Hon pekar på att det framförallt handlar om övertron till de digitala 

hjälpmedlen som kan stjälpa eleverna. En annan aspekt är också att många digitala hjälpmedel 

inte håller måttet rent pedagogiskt, antingen i hur de är utformade eller i användandet av dem 

(Frodin 2017). John Steinberg (2013) som är förespråkare för arbete med digitala verktyg i 

skolan menar samtidigt att det är läraren som sätter kvaliteten för undervisningen och de 

digitala verktygen finns där för att komplettera eller förhöja effekten av undervisningen 

(Steinberg 2013 s.7). Patricia Diaz (2012) skriver om att det oftast inte handlar om att 

tillgången av digitala verktyg är dålig. Tvärtom ligger Sverige i framkant i världen med att 

erbjuda både elever och lärare digital teknik i skolan. Men tekniken i sig har inget värde om 

den inte används på rätt sätt eller om den inte används alls (Diaz 2012 s.10). Skolverket 

publicerade 2016 en rapport om IT-användandet i den svenska skolan. Där kunde man 

konstatera att tillgången på och användningen av datorer och surfplattor ökat kraftigt i 

skolorna. Samtidigt kunde man också konstatera att eleverna inte upplevde att de hade blivit 

bättre på att använda dessa. Lärarna menade att de var i stort behov av kompetensutveckling 

(Skolverket 2016). Willermark (2018) beskriver läraren som en designer av undervisning 

utifrån de styrdokument som finns och den unika situation som de undervisar i. De digitala 

resurserna lägger in ytterligare en aspekt på detta som förändra hur den didaktiska delen kan 

planeras. Hon framhåller vidare att detta ska ses som digital didaktisk design och syftar då på 

hur lärare använder digital teknik i ett pedagogiskt syfte för att utveckla sin undervisning 

(Willermark 2018 s.25). 
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Ett praktiskt exempel på när den digitala tekniken används för att underlätta och utveckla 

undervisningen är från Färsingaskolan i Sjöbo. I en artikel i tidningen Skolvärlden (2018) 

beskrivs hur skolan blev stängd på grund av snöoväder och inställda skolbussar. Då startade 

några lärare på skolan distansundervisning via Google classroom och Google meet. Eleverna 

satt hemma framför sina datorer och hade lektioner med lärarna som satt hemma vid sina 

datorer. Simon Barregård, NO-lärare på skolan, kommenterade det med att det inte är 

eleverna som är rädda att prova nytt utan det är lärarna som måste våga (Koch 2018 s.9). 

Den 9 mars 2017 beslutade regeringen att förstärka och förtydliga kursplaner och läroplaner 

med syfte att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevers digitala kompetens 

(Regeringskansliet 2017). Med bakgrund av det samt att Skolverket reviderar Läroplanen med 

att ta in digitalisering mer i undervisningen samt förtydliga vad det innebär så tar den här 

studien sitt avstamp. Även om en hel del undersökningar har gjorts inom området så är det ett 

ämne som ständigt är aktuellt då tekniken och samhället förändras snabbt. 1 juli 2018 börjar 

de nya skrivelserna i läroplanen gälla men skolorna har haft möjlighet att införa dem redan 

från 1 juli 2017. 

I huvudsak förklarar skolverket i sitt kommentatorsmaterial att digitaliseringen ska ses ur fyra 

aspekter. Det handlar om att: 

1. Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället. Eleverna ska här utveckla förståelse 

för både möjligheter och risker med den digitala tekniken. Samt att den förändras över 

tid. 

2. Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier. Eleverna behöver bli 

förtrogna med själva praktiska användandet av digital teknik. Från enkla verktyg till 

mer komplexa system. 

3. Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningsätt. Eleverna ska utveckla ett källkritiskt 

förhållningsätt till det överflöd av information som finns tillgänglig i och med 

användandet av digitala medier. Men även hur man söker information i en digital 

värld. 

4. Att kunna lösa problem i en digital värld. Eleverna ska lära sig hur digitala verktyg 

kan användas för att lösa problem och stimulera deras kreativitet. 

(Skolverket 2017a ss. 10–11) 

En annan del som reviderats i läroplanen är att läraren ska stödja elever i behov av extra 

anpassningar eller särskilt stöd. Tidigare har det endast stått att stöd ska ges till elever i behov 
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av särskilt stöd (Skolverket 2017b s.7). Extra anpassningar är något en lärare beslutar om i 

klassrummet för enskilda elever och behöver inte vara något som utreds i ett åtgärdsprogram 

eller liknande. Extra anpassningar i klassrummet är något som jag i den här studien kopplar 

till digitala hjälpmedel och individanpassning. 

Det finns här en del frågor som dyker upp. Det verkar idag finnas en god tillgång av digitala 

verktyg i skolorna. Det verkar också vara så att dessa används i olika stor utsträckning. Min 

ingång till det här arbetet blir att försöka ta reda på hur och varför lärare använder sig av 

digitala verktyg i undervisningssituationer och om de ser några problem med användandet. 

Vidare vill jag också undersöka, med bakgrund i läroplanens nya skrivelser, om det är läraren 

eller eleverna som använder sig av de digitala verktygen. Med bakgrund i detta är den här 

studien är tänkt som en inblick i hur och varför några lärare i årskurs fem använder sig av 

digitala verktyg i sin undervisning i SO ämnena. 

1.3 Begrepp 

Jag kommer här att ge en förklaring till några begrepp som är av betydelse för studien och 

som används återkommande genom arbetet. 

Digitala verktyg 

Digitala verktyg är det begrepp som används av skolverket och det begrepp som kommer att 

användas i denna studie. Andra ord som ibland används synonymt är digitala resurser, digitala 

hjälpmedel eller digital teknik. Med digitala verktyg menas både hårdvara i form av datorer, 

surfplattor, smartboards, kameror, mobiler m.m. Men i begreppet ryms också mjukvara i 

själva användandet av hårdvaran. Det är till exempel hemsidor, appar, filmer, sökmotorer på 

internet, programvara för datorer som ordbehandling eller Powerpoint. Till digitala verktyg 

hör också bilder som visas genom digital hårdvara, till exempel en dator (Löwing 2011 s.12). 

1 till 1 

Ett kommunalt projekt som innebär att alla elever i en skola ska ha tillgång till varsin dator 

eller surfplatta. (Fleischer 2013) 

Digitalisering 

Svanberg (2013) beskriver digitalisering på två sätt. Det första är teknisk digitalisering, med 

det menas omvandling till digital form. Det andra är samhällelig digitalisering och med det 

menas tillgången och användandet av datorer och internet i samhället. 

Smartboard 

En interaktiv tavla som används i klassrummen. Den fungerar tillsammans med en dator för 

att antingen projicera dokument eller filmer. Smartboarden har även funktioner som att rita på 
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skärmen eller rullgardin för att visa delar av dokument. Till smartboard hör en egen 

programvara med en mängd olika funktioner. Ett vanligt förkommande program är Notebook 

där dokument kan anpassas för att passa till smartboardens alla funktioner. 

Settera.com 

En hemsida där användaren kan spela olika spel kopplade till geografi. Finns både som en 

gratisversion på internet och en anpassad till skolan. Grundat av Marianne Wartoft 1998 och 

senare vidareutvecklats till dagens version. Andra liknande hemsidor med spel är 

webmagistern och elevspel. 

Sli.se 

En mediacentral som en skola kan betala för och därifrån gratis streama film och program för 

visning i klassrum och skola. 

Chromebook 

En enklare form av dator med mindre minne. De flesta program och sparade filer sparas inte 

på datorn utan i en server eller molntjänst.  

 

2. Teorianknytning 

Jag har samlat några teorier som jag kan använda mig av för att förstå hur digitala verktyg 

används och varför. 

2.1 Individualisering 

Lärare använder olika sätt för att anpassa sin undervisning till olika individers behov. Monika 

Vinterek (2006) beskriver flera olika sätt för individualisering och delar in dessa i olika 

kategorier. Vinterek kategoriserar individualisering i åtta olika kategorier som illustreras i 

figuren nedan. 
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Innehållsindividualisering, omfångsindividualisering och nivåindividualisering handlar om att 

anpassa själva innehållet i en uppgift eller i undervisningen till enskilda elever. 

Hastighetsindividualisering är att olika elever kan få olika lång tid på sig att lösa uppgifter. 

Metodindividualisering är när elever ges olika sätt att lösa uppgifter på eller ges olika 

undervisning. Värderingsindividualisering handlar om hur eleven blir bedömd. 

Materialindividualisering och miljöindividualisering är när olika elever får olika hjälpmedel 

eller verktyg ett arbeta med samt om de kan arbeta på olika fysiska platser. Jag kommer i den 

här studien att koncentrera mig på de anpassningar som görs till hur eleverna arbetar med 

uppgifterna i klassrummet. De två kategorierna som jag kommer att använda mig av är 

materialindividualisering och metodindividualisering. Med metodindividualisering menar 

Vinterek att undervisningsmetoden anpassas till enskilda elever eller att eleverna kan ges 

olika sätt att arbeta med uppgifter. Det vill säga att metoderna för att lösa uppgifterna kan 

anpassas till olika elever. Olika metoder kan också kräva olika verktyg eller redskap, till 

exempel digitala hjälpmedel. Om eleverna ska skriva en text så kan läraren ge några elever 

möjlighet att skriva på en dator medans andra skriver för hand. Om det individanpassas så att 

olika elever får olika material eller verktyg att arbeta med så faller det under 

Att anpassa innehållet i 
undervisningen till enskilda 

eleven:

Innehållsindividualisering

Omfångsindividualisering

Nivåindividualisering

Att anpassa hur eleven 
arbetar med innehållet samt 
hur eleven ska bli bedömd:

Hastighetsindividualisering

Metodindividualisering

Värderingsindividualisering

Att anpassa var någonstans 
eleven kan arbeta med 

uppgiften samt vilka 
hjälpmedel som 
tillhandahålls:

Materialindividualisering

Miljöindividualisering
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materialindividualisering. I den här studien fyller det en funktion för att kunna urskilja om 

elever använder digitala verktyg som en extra anpassning på grund av svårigheter. (Vinterek 

2006 ss.45–46) 

2.2 SAMR-modellen 

Den här modellen skapades ursprungligen av forskaren Ruben Puenteduras (2006) och han 

delar in användandet av digitala verktyg i fyra olika nivåer. Dessa nivåer hjälper till att förstå 

på vilket sätt digitala verktyg används. Nivåerna är av stegrande karaktär där det första är den 

enklaste nivån och stegrar sedan till den sista som är den mest avancerade. 

• Substitution. Detta är den lägsta nivån på användandet och här ersätts de tidigare 

verktygen av digitala utan att ändra något i undervisningen. Till exempel om en elev 

skriver på dator istället för med papper och penna. 

• Augmentation. På denna nivå handlar det också om en direkt ersättning av ett tidigare 

arbetssätt men med några förbättringar. Till exempel att man på en dator kan lättare 

radera eller ersätta text. Här kan också användandet av bilder i en Powerpoint eller 

filmer i undervisningen komma in. 

• Modification. På den här nivån så lär sig eleverna själva att använda digitala 

hjälpmedel som bilder i presentationer eller ordbehandlingsprogram. Här krävs ofta ett 

aktivt deltagande av eleverna då de stöter på saker som de ska behärska. 

• Redefinition. På den här nivån så bedriver läraren en typ av digital undervisning som 

inte skulle vara möjlig tidigare. Exempelvis är filmandet av en bedömningssituation 

eller användandet av dokument för direkt feedback. 

(Puenteduras 2006, Puenteduras 2013) 

John Steinberg (2013) har sedan översatt och utvecklat en nyare modell av detta. Modellen 

kallas för EUMO och står för att ersätta, utveckla, modifiera och omdefiniera. Steinberg 

menar att i de allra flesta undervisningssituationer så befinner man sig på steg ett eller två och 

det är inget negativt i det. Men potentialen för digitala verktygens användning ligger i steg tre 

och fyra. Här skiljer sig då Steinberg lite ifrån Puenteduras i och med att han inte ser nivåerna 

som direkt stegrande utan snarare olika användbara i olika situationer. Därav delas de fyra 

nivåerna i sin tur in i två övergripande rubriker som på ett sätt förtydligar detta. De två 

rubrikerna är förbättring och transformation, vilka både framhäver det positiva i användandet. 
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Förbättring 

• Ersätta. På den här nivån används de digitala verktygen för att ersätta andra verktyg. 

Precis som papper och penna ersatte griffeltavlan en gång i tiden ersätts nu dessa av en 

dator. Det finns fördelar med detta då det till exempelvis är lättare att hålla reda på 

dokument men det är heller ingen egentlig förbättring av undervisningen. 

• Utveckla. På den här nivån förstärks delar av undervisningen genom användandet av 

digitala verktyg. Exempel kan vara användandet av Powerpointpresentationer eller 

kommunicering via mail eller bloggar. Ett annat exempel kan vara om eleverna kan 

spara sina arbeten i en tjänst där både de och läraren kan se och hämta upp dessa både 

hemma och i skolan. Det kan också vara att informationsöka och källkritiskt granska 

information från internet till en skoluppgift. 

Transformation 

• Modifiera. Det tredje nivån handlar om att modifiera skoluppgifterna efter den nya 

tekniken. Ett exempel på detta är när eleverna själva presenterar sina uppgifter genom 

film, Powerpoint eller liknande.  

• Omdefiniera. Sista steget är när det görs saker som skulle vara omöjliga utan den nya 

tekniken. Ett elevarbete som går ut på att kommunicera med andra elever i ett annat 

land i realtid om ett gemensamt projekt skulle kunna vara ett exempel. På den här 

nivån handlar det om mer än att presentera information på ett annorlunda sätt. 

(Steinberg 2013 ss. 17–19) 

2.2.1 Kritik av SAMR-modellen 

Den kritik som framförallt riktats till SAMR- modellen och dess grundare är att det finns inget 

tillgängligt skriftligt material att tillgå från författaren. Det som finns är inspelade 

föreläsningar och författarens blogg med förklarande bilder och text. Detta menar kritikerna 

tyder på att modellen inte är vetenskapligt förankrad. Vidare menar Fleicher (2013) att 

modellen inte heller belyser kunskap som ett bredare begrepp utan koncentrerar sig till själva 

färdighetsutövningen. Men den är dock både användbar och populär bland forskare (Fleicher 

2013 s.90). Då modellen används av etablerade forskare så anser jag att jag också kan 

använda mig av den då den även passar syftet med undersökningen. 

TPACK-modellen 

Den här modellen är ett annat väl använt teoretiskt analysverktyg för att kunna analysera 

pedagogisk verksamhet med tekniska inslag. TPACK står för Technological Pedagogical And 
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Content Knowledge. En svensk översättning blir då teknologisk, pedagogisk och 

ämnesrelaterad kunskap. Dessa tre samverkar mellan varandra och skapar olika 

förutsättningar för en lyckad undervisning (Willermark 2018 s.39). Jag har valt att inte 

använda mig av detta analysverktyg då den speglar mer undervisningen i sin helhet och 

digitala verktygs effekt på elevers lärande. Detta är inte syftet för denna studie och besvarar 

inte mina frågeställningar. 

3. Tidigare forskning 

3.1 Lärare och digitala verktyg 

Ann-Katrin Perselli (2014) har forskat på gymnasielärare och deras erfarenheter av 

genomförandet av en mer digitaliserande undervisning. Hon kom fram till att lärarens 

erfarenheter, eget intresse samt vana styrde hur mycket de digitala verktygen användes. 

Vidare spelade också möjligheten till fortbildning samt om det fanns tid att lära sig de nya 

resurserna in på lärarnas användning. En tredje faktor som avgjorde användandet var själva 

tillgången av de digitala verktygen. 

Martin Tallvid (2015) har forskat på hur lärarna och deras vardag påverkas av ett ökat digitalt 

användande. Han genomförde sina studier på högstadium och gymnasium och målet var att se 

vilka konsekvenser det får på undervisning och planering av lektioner när alla elever har 

varsin dator. Trots att tillgängligheten av det digitala verktyget hade ökat visade resultaten på 

att det fanns brister i både lärarnas tekniska kompetens men också i den pedagogiska 

användningen av de digitala verktygen. Vidare så visar undersökningen på att lärarna inte 

ansåg att de hade så stor vinst av användandet i förhållande till den tid som de var tvungna att 

lägga ner på planering av undervisning. Det visade sig även finnas en oro hos lärare att 

eleverna använde datorerna till annat än det som de var avsedda till. 

Forskare vid Luleås Tekniska Universitet sammanställde enkäter från 4700 gymnasielärare 

om deras arbetsvillkor. Av resultaten går att utläsa att endast 26% av lärarna i offentliga 

skolor anser att den kompetensutveckling de får täcker deras behov. Samt att hela 43% av de 

tillfrågade svarade att ingen relevant kompetensutveckling erbjöds från arbetsgivaren. 

(Parding, Sehlstedt, Johansson, Berg-Jansson, Jakobsson 2018) 

Sara Willermark (2018) undersöker i sin avhandling hur grundskollärare från Sverige, Norge 

och Danmark under tre år utvecklar vad hon kallar för digital didaktisk design. Med det 

menas utformandet av undervisningssituationer och utvärdering av dessa med digital teknik 
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som hjälpmedel. Avhandlingens främsta syfte var att ta fram nya analysverktyg för att kunna 

studera och identifiera lärares tekniska och pedagogiska kompetens med digital undervisning. 

Hon har även studerat hur den digitala tekniken ger upphov till nya aktiviteter, situationer och 

möten. Hon konstaterar att det krävdes stora arbetsinsatser och en hel del experimenterande 

från lärarna för att möjliggöra detta och göra det meningsfullt. Vidare visar avhandlingen på 

att lärare utvecklar sin praktik och använder sig av digitala resurser i stor utsträckning men att 

det samtidigt finns frustation hos dem. Framförallt handlade det om brister i den hjälp de får, 

tidsbrist och tekniken inte fungerar eller är kompatibel med andra delar av undervisningen. 

3.2 Elever och digitala verktyg 

Håkan Fleischer (2013) visar i sin avhandling att elever lätt distraheras av annat vid 

användandet av datorer. Hans undersökning vilar på studier av skolor och elever i så kallade 

en-till-en projekt. Syftet med studien var att ta reda på hur lärandet påverkas av att alla elever 

hade tillgång till varsin dator. Vidare kunde han konstatera att mycket fokus hamnade på 

färdighetsträning vid undervisningen. Eleverna upplevde dock en större motivation till 

skolarbetet, men även här uppgav eleverna att distraktion och stress var några av nackdelarna 

med egen dator. 

Maria Rasmusson (2015) undersöker i sin avhandling skillnaden i läsförståelse av en text som 

är digital mot en text skriven på papper. Hon genomförde tester av elever på högstadiet där de 

fick en text på papper samt en text på dator. Resultatet visade att eleverna fick bättre resultat 

när de genomförde testet i pappersform. En anledning till detta enligt Rasmussen kan vara att 

eleverna spenderar mer tid att hantera datorn än att förstå texten vid digitala texter. 

Jan Blomgren (2016) har skrivit en doktorsavhandling om elevers motivation till skolarbete. 

En del av avhandlingen behandlar vilken betydelse har digitala resurser för elevers motivation 

till skolarbete. Studiens resultat tyder på att tillgången och användandet av digitala resurser 

påverkar elevernas syn på hur de själva kan påverka sitt lärande. Detta i kombination med att 

de får snabbare återkoppling på sina arbeten visar att motivationen till skolarbete höjdes vid 

införandet av digitala resurser, främst datorer i så kallad 1–1 satsning där alla elever hade 

tillgång till varsin dator. 

Ulli Samuelsson (2014) har sin avhandling undersökt ojämlikheter i elevernas tekniska 

kapital. Avhandlingen består i fyra studier där författaren har försökt kartlägga eventuella 

ojämlikheter i användandet av informations- och kommunikationsteknik i skolan och bland 

elever. Genom enkäter och intervjuer av grundskole- och gymnasieelever belyser författaren 
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hur tillgången av IKT ser ut i skolan och hemmen hos de elever som medverkat. 

Utgångspunkten för undersökningen är att skolan ska ge alla elever en likvärdig utbildning 

samt kompensera för elevers olika förutsättningar. Det hon kommit fram till är att det finns en 

hög tillgång på IKT både i skolan och bland elever men att ojämlikheten består i den digitala 

kompetens som eleverna utbildas i samt i viss mån tillgång av teknik på skolan. 

I Susanne Kjällanders (2011) avhandling redogörs för fem olika artiklar om elever och digitalt 

lärande. Även om avhandlingen är något äldre så genomfördes delstudierna inom SO ämnen i 

mellanstadiet och fyller därmed en relevans för den här studien. Bland annat så visar 

resultaten från undersökningen på att elever lättare tar till sig feedback och är villiga att 

erkänna felaktigheter om de konfronteras med dessa via digital teknik. Vidare så visar studien 

på att eleverna utrycker en förvirring kring vad de digitala verktygen ska användas till. Ett 

tredje intressant resultat är att när elever använder de digitala verktygen för att söka, 

dokumentera, bearbeta och presentera information så karaktäriseras det av impulsivitet, 

samarbete och jäkt. 

3.3 Hatties metaanalyser 

John Hattie (2014) som är professor vid Melbourne University i Australien har skrivit en bok 

där han samlar en mängd internationell forskning för att kunna se hur olika faktorer påverkar 

elevers lärande. Genom dessa metaanalyser har han rangordnat betydelsen för enskilda 

faktorer och elevers skolresultat. Även om den är skriven 2009 så finns det en del intressanta 

delar att ta ut där angående användning av datorer och dess påverkan på lärande. Det Hattie 

kommit fram till angående användandet av datorer och som hade effekt på lärandet var 

följande: 

• Användning av datorer kan påverka elevers motivation till skolan och därmed lärande 

på ett positivt sätt. 

• Användning av datorer är positivt för lärandet som en av flera undervisningsstrategier. 

Det vill säga möjligheten att variera sin undervisning. 

• Lärarens utbildning i datorer påverkar hur dessa kan användas på ett positivt sätt i 

undervisningen. 

• När datorer används på många olika sätt ger det fler möjligheter för att lära och 

påverkar därmed skolresultatet på ett positivt sätt. 
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• Datorer kan ge eleverna mer kontroll över sitt eget lärande och på det sättet påverka 

deras lärande. Ett exempel är ordbehandlingsprogram där eleverna får direkt feedback 

och kan rätta sina misstag själva. 

• Att använda datorer i par eller mindre grupper visar sig effektivare än när elever 

arbetar själva, detta gällde främst problemlösning och andra gruppinriktade övningar. 

• Återkoppling via dator ger ett positivt resultat på elevers lärande. 

• Visuella presentationer och representativa bilder som förmedlade budskap eller 

information hade positiv påverkan på elevers lärande. Kombinationen av verbalt och 

visuellt budskap gav högst effekt. 

• Spel och simuleringar gav en positiv effekt på attityder till skolarbetet men inte på det 

faktiska lärandet. 

(Hattie 2014 ss.296–308)  

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Forskningen pekar på att tillgången på digitala verktyg är god men att lärare upplever en brist 

i utbildning i användandet av dessa. både i deras befintliga kunskap och möjligheterna till 

fortbildning. En annan aspekt som möjligtvis hänger samman med förtrogenheten av att 

använda digitala verktyg är att det tar mer planeringstid av lärarna och möjligheten av att 

tekniken inte fungerar. Forskningen visar också på att elevers motivation till skolarbetet höjs i 

och med användandet av digitala verktyg. Dock så kan den även distrahera elever och därmed 

leda till försämrat lärande. Ytterligare en aspekt är att den digitala kompetens som eleverna lär 

sig är ojämlikt fördelat i skolorna, detta på grund av tillgången på digitala verktyg i skolan 

och elevernas olika utbildning i dessa. 

Hatties metaanalyser går till viss del i linje med övrig forskning. Framförallt att elevers 

motivation till skolarbete höjs med användandet av datorer och lärares kompetens i digital 

teknik påverkar elevernas lärande. 

4. Metod 

Här beskrivs metoderna som använts vid insamlingen och analysen av det empiriska 

materialet till studien. 

4.1 En kvalitativ studie 

Med kvalitativ studie menas att det för den här undersökningen har använts det som kallas för 

kvalitativa metoder för att samla in empiriskt material. Till kvalitativa metoder hör intervjuer, 
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observationer och textanalyser. I den här studien har det använts observationer och intervjuer. 

Det som skiljer kvalitativa metoderna från de kvantitativa är att den data som samlas in är 

tolkningsbar och forskarrollen blir mer tydlig då det är forskaren som tolkar dessa data (Ahrne 

& Svensson 2015 ss.8–15). 

Genom intervjuer kan en forskare på kort tid få reda på saker ur en viss persons synvinkel, 

detta gör intervjumetoden till ett på många sätt oslagbart verktyg i det empiriska arbetet. Men 

problemet med intervjuer är just det att det ger en persons synvinkel på det som studeras, det 

vill säga en begränsad bild av fenomenet. Därför bör det kompletteras med ytterligare metod, 

exempelvis observationer. Forskarens egna observationer tillsammans med intervjuerna ger 

då en bredare bild av fenomenet (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne s. 53). Så har också gjorts i 

denna studie. 

4.2 Observationer 

De observationer som genomfördes i studien är vad Philip Lalander (2015) betecknar som 

öppen och passiv. Öppen observation betyder att deltagarna vet att jag är där och i vilket syfte 

jag är där. Passiv observation betyder att jag inte är aktiv i de aktiviteter som deltagarna utför 

utan intar en mer passiv roll (Lalander 2015 ss. 98–100). Observationerna utfördes enligt ett 

observationsschema grundat på vilka digitala verktyg som finns i klassrummet. Se bilaga 2. 

Det är då endast användningen av digitala verktyg som observeras. Detta för att jag lättare ska 

kunna hålla mig till studiens syfte. Vidare så kräver resultatpresentationen av observationerna 

en viss förklaring. För det första så valde jag att avrunda varje moment till närmaste fem 

minuters intervall. Detta gjordes för att i ett klassrum så påbörjas och avslutas olika moment 

under en viss tidsperiod. Det kan ta olika lång tid för olika elever att till exempel plocka 

undan en arbetsbok och ta fram en Ipad. För det andra finns det under en lektion vissa korta 

tidsperioder där ingen egentlig undervisning sker, det kan vara att läraren väntar in de sista 

eleverna som kommer in från rasten, eller att det kommer upp en fråga som inte har med 

undervisningen att göra. Dessa små tidsperioder på några minuter har också tagits bort. Det 

här blev ett sätt för mig att avrunda tiden så observationerna blev mer hanterbara. 

Observationer kompletteras sedan med intervjuer av lärarna. 

4.3 Intervjuer 

Tidpunkten för intervjuerna låg i så nära anslutning som möjligt till det sista observerade 

lektionstillfället för respektive lärare och frågorna varierar lite med hänsyn till vad jag har 

observerat. Se bilaga 1. Vid intervjuerna så används både papper och penna men även en 



18 

 

diktafon som spelar in hela samtalet. Efter det transkriberas det inspelade materialet. Det 

transkriberade materialet har sorterats och reducerats för att kunna ta ut de delar som är 

intressanta för studiens syfte. Det presenterade intervjumaterialet i analysdelen är skriven i en 

textform som är anpassad för en utomstående läsare av studien och till viss del omskriven av 

anonymitetsskäl. Vid intervjuerna av biträdande rektor och IT-ansvarig så användes endast 

papper och penna då dessa inte ville bli inspelade. 

4.4 Etiska ställningstaganden 

Innan observationerna och intervjuerna genomfördes så skickades ett brev ut till samtliga 

lärare, elever och vårdnadshavare. I brevet förklaras syftet med undersökningen, hur 

observationerna går till, vad materialet ska användas till och vad som observeras. Här framgår 

också anonymitetsprincipen och det frivilliga deltagandet. Jag har utgått från 

Vetenskapsrådets riktlinjer vid formuleringen av detta (Vetenskapsrådet 2017). Se bilaga 3. 

4.5 Urval 

Urvalet gjordes så att det skulle vara en skola som hade en till en lösning när det kom till 

digitala verktyg. Vidare ville jag att lärarna i studien undervisade i SO årskurs 4–6 samt att de 

arbetat ungefär lika länge som lärare. Jag tog ingen hänsyn innan undersökningen om eller hur 

pass mycket de arbetade med digitala verktyg i sin undervisning. Jag valde också att 

genomföra min underökning på en skola därför att jag då kunde veta att alla lärare hade 

samma tillgång till digitala verktyg och att skolan erbjöd samma fortbildning i de digitala 

verktygen. Detta kontrollerades även då intervjuerna med IT ansvarig och biträdande rektor 

genomfördes. Forskning menar på att tillgången av och utbildningen i digitala verktyg har en 

påverkan på hur dessa används (Perselli 2014, Hattie 2014, Tallvid 2015, Willermark 2018). 

4.6 Intervju med IT-ansvarig 

För att skapa mig en bild av vilka digitala resurser som finns tillgängliga på den aktuella 

skolan och i de klassrum som jag ska besöka så startade jag med att intervjua den person som 

var IT-ansvarig på skolan. Det handlade både om den tekniska utrustning som fanns 

tillgänglig men också om de program och mjukvara som tillhandahölls från skolan. Därtill 

tillkommer programvara, appar och annat som lärarna själva valt att ta in i sin undervisning. 

Det här gav mig en bra bild av vad jag kunde förvänta mig att observera i klassrummet, men 

det ger mig också en inblick i vilka digitala verktyg som inte används i undervisningen. 

Varje elev i skolan har en egen Ipad och alla klassrum är utrustade med smartboard. 

Chromebooks finns bokningsbara främst till mellanstadiet. Elevernas Ipad är låsta så de kan 
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inte ladda ner egna appar eller programvara, detta sker genom skolan till alla Ipad. Däremot 

finns inget övrigt filter över vad eleverna kan titta på. Lärarna och eleverna har tillgång till 

dels intern support när det gäller mjukvara och dels extern support när det kommer till 

hårdvaran och nätverket. 

4.7 Intervju med biträdande rektor 

För att få en bättre bild av den fortbildning som lärarna erbjuds genom sin arbetsgivare 

gällande digitala verktyg och skolans syn på digitala verktyg så intervjuade jag även 

biträdande rektorn på den aktuella skolan. 

Skolan ligger i framkant vad det gäller tillgång på digitala verktyg och det är en strategi som 

är medveten. Tekniken installeras och lärarna får pröva och testa samt lära av varandra. Det 

erbjuds utbildningar kontinuerligt till alla lärare men behovet är inte så stort då lärarna redan 

är duktiga på användningen av digitala verktyg. Nya läroplanens riktlinjer är i princip redan 

implementerade i verksamheten sedan en tid tillbaka, till exempel i verksamhetsplanen. 

Det finns en 20 punkter lång lista som alla lärare ska kunna när det kommer till digitala 

verktyg, till exempel Google dokument och smartboard funktioner. Om lärarna inte behärskar 

någon av dessa sätts utbildningsresurser in, främst interna utbildningar. Kommande satsningar 

för skolan är fler chromebooks till mellanstadiet. 

4.8 Analysmetod 

För att kunna observera specifika delar av lektionerna som innefattar användandet av digitala 

verktyg så har jag utformat ett observationsschema. De observationer jag gör ligger sedan till 

grund för en del av de intervjufrågor jag ställer till lärarna efteråt. Jag kommer sedan att tolka 

det jag sett och hör angående användandet av digitala verktyg i undervisningen. För att 

analysera svaren så använder jag mig av en anpassad analysmodell grundat på SAMR-

modellen (Puenteduras 2013) och EUMO- modell (Steinberg 2013) med tillägget 

individanpassning. Jag har även valt att dela upp analysmodellen i två delar beroende på vilka 

det är som använder de digitala verktygen. 

 

 

 

 



20 

 

 

Analysmodellen ser ut som följer: 

 

Analysmodellens första steg är att ta reda på vilka det är som använder sig av de digitala 

verktygen. Är det läraren som använder sig av de i sin undervisning eller är det eleverna 

själva som använder sig dem. Enligt den här kategoriseringen så kan en lärares användning av 

digitala verktyg endast befinna sig i de tre första stegen. För att användningen ska ses som en 

typ av modifiering eller omdefiniering av undervisningen krävs att eleverna är delaktiga i 

användandet av de digitala verktygen. För att kunna göra den särskiljningen så har jag valt att 

skilja på vem som fysiskt använder sig de digitala verktygen. Jag är medveten om att 

användandet kan vara av mer passivt slag, till exempel om det visas en film via ett digitalt 

verktyg. Där kan man se användningen som att alla som ser filmen är användare eller att bara 

den person som aktivt sökt upp filmen och startat den är användare. Jag har i den här studien 

valt att gå på den linjen att det är den fysiska användaren som är av betydelse. Detta grundar 

jag i läroplanens nya skrivelser där det framskjuts att det är förtrogenhet med och 

användandet av de digitala verktygen som ska tränas (Skolverket 2017a). Här ser jag då en 

betydande skillnad i vilka som fysiskt använder sig av de digitala verktygen. 

Lärare

Ersätta

Individanpassa

Utveckla

Elev

Ersätta

Individanpassa

Utveckla

Modifiera

Omdefiniera
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Det första kategorin är ersätta (Steinberg 2013). Finns det en direkt ersättning för det digitala 

verktyget i analog form så placeras det här. Om det ska klassas som en ersättning så har 

användaren inte använt några ytterligare funktioner på det digitala verktyget som inte går att 

ersätta. Ett exempel är att projicera en text från dator till smartboard, Detta går att ersätta på 

flera sätt, exempelvis med overhead-apparat eller skriva texten för hand på en White board. 

Ett annat exempel är om eleverna använder sig av en Ipad för att titta på en karta. Det går att 

ersätta med en kartbok. 

Andra steget är att individanpassa. Individanpassning av undervisningen genom att låta en 

eller flera elever arbeta på ett annat sätt med uppgifter är metodindividualisering (Vinterek 

2006). Exempel på det kan vara att en elev får söka information på internet istället för i en 

faktabok. Den andra typen av individanpassning är när en eller flera elever får arbeta med 

uppgifter genom att använda andra fysiska material, så kallad materialindividualisering 

(Vinterek 2006). Materialindividualisering i den här studien är om en elev får arbeta med ett 

digitalt verktyg istället för analogt eller välja ett annat digitalt verktyg. Exempel på det kan 

vara att en elev får skriva på dator istället för på papper. Individanpassningen kan både ske 

genom att läraren använder digitala verktyg för att det hjälper några elever eller att det är 

enskilda elever som använder de digitala verktygen. 

Tredje kategorin är utveckla (Steinberg 2013). Här används det digitala verktyget på ett sådant 

sätt att det inte direkt går att ersätta med ett analogt verktyg. Den här kategorin är bred och 

många möjligheter finns att utveckla ett användande. Exempel på utveckling är om man i 

skrivande text använder sig av ordbehandlingsprogram eller vid projicering av ett dokument 

på smartboard väljer att lägga till ytterligare funktioner som rita/sudda, zooma in eller 

rullgardinsfunktion. 

Fjärde kategorin är modifiera (Steinberg 2013). På den här nivån så är eleverna delaktiga i 

användandet och läraren har utgått från digitala verktyg i sin planering av undervisningen. 

Lektionens moment är uppbyggt med de digitala verktygens funktioner som inte går att 

ersätta. Exempel på detta kan vara om eleverna själva är med och presenterar något med 

digital teknik eller att de själva använder digitala verktyg i sin egen undervisning på ett sätt 

som inte går att ersätta. 

Omdefiniera är den sista kategorin (Steinberg 2013). Här ingår de tidigare delarna att eleverna 

själva är brukarna av den digitala tekniken och att momentets del är helt beroende av de 

digitala verktygens funktioner. Här ingår också att eleverna får möjlighet att använda den 
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digitala tekniken på nya sätt som inte varit möjligt tidigare. Exempel på det kan vara om 

eleverna själva är producenter av digital material som de presenterar med hjälp av digitala 

verktyg. 

Varje del av undervisningen där digitala verktyg används kommer att placeras i någon av de 

fem kategorierna. Det blir baserat dels på det jag observerat och dels på lärarnas förklaringar 

till momenten under intervjuerna. 

5. Resultat och Analys 

Här presenteras det insamlade empiriska materialet. Det är uppdelat på varje lärare och de 

lektioner som observerades. Lektionerna delas upp i olika tidsintervaller beroende på hur 

länge som de digitala verktygen användes. Vidare bör nämnas att observationsschemat endast 

innehöll de moment där digitala verktyg används. Mycket annat händer under en lektion men 

det är endast den digitala delen av lektionen som uppmärksammats. I diagrammen anges antal 

minuter för varje moment. 

Analysen består av att först göra en jämförelse med vad som observerats mot vad lärarna 

själva säger om momenten i intervjuerna. Nästa steg i analysen tar jag reda på hur stor del av 

lektionen som digitala verktyg används samt vilka det är som använder sig av digitala 

verktyg, lärare eller elever. Detta fyller en viktig funktion i analysen då det är av vikt vem det 

är som använder sig av digitala verktyg. Läroplanens skrivelser är skrivna ur vad eleverna ska 

kunna och träna på inte lärarna. Diagrammet till vänster visar hur stor del av lektionen som 

det förkom digitala verktyg, markerat med blått. Den delen av lektionen som det inte förkom 

några digitala verktyg har jag valt att kalla analogt, markerat med brunt. Diagrammet till 

höger visar den delen av lektionen som var digital men uppdelat på om det var läraren eller 

eleverna som arbetade med de digitala verktygen. Sedan analyseras varje moment som 

observerats av lektionen där digitala verktyg använts enligt den analysmodell som 

presenterats. Här läggs också in vad lärarna har sagt om användandet av digitala verktyg i 

undervisningsmomentet. Sista delen analyseras vad lärarna angivit för didaktiska val och 

problem med att använda sig av digitala verktyg i sin undervisning. Detta ställs mot vad 

tidigare forskning har kommit fram till. 
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5.1 Lärare 1 

5.1.1 Observation 1 

Lektionen som observerades var 80 minuter lång och i ämnet geografi. I klassen fanns det den 

här dagen 17 elever och en lärare. 

8.20-8.35. Lektionen börjar med att läraren har en genomgång av kommande prov på 

medeltiden. Genom att använda sin dator och smartboarden projicerar läraren ett Word-

dokument på smartboarden. Dokumentet innehåller exempelfrågor och vilka ämnen som 

kommer komma på provet. Där visas också länkar till Youtube klipp som eleverna kan 

använda för att lära sig mer om medeltiden. Det är mycket text som visas men läraren visar en 

del av texten i taget. Eleverna verkar engagerade i vad som kan komma på provet och ställer 

många frågor till läraren. 

8.35-8.45. Läraren fortsätter använda projicering av dator till smartboard men visar nu 

hemsidorna settera.com och webmagistern. Där finns spel som eleverna ska använda för att 

träna på Europas länder och huvudstäder. Läraren visar hur spelen går till och förklarar att 

några går på tid men inte det andra. Eleverna verkar ivriga att få sätta igång själva och frågar 

om när de får ta fram sina Ipad. 

8.45- 9.40. Eleverna använder chromebooks för att spela de spel som läraren har visat. Några 

elever arbetar analogt med kartbok och stencil. Några elever växlar mellan att använd Ipad 

och chromebooks då vissa spel fungerar bättre med Ipad och andra med chromebooks. Spelen 

går ut på att de ska placera ut Europas länder och huvudstäder med namn på en interaktiv 

karta. Spelet går på tid och det ges poäng i antal rätt svar. Eleverna tävlar mot varandra och 

berättar högt för andra vilka resultat de har fått på spelen. 

9.40. Lektionen avslutas. 

5.1.2 Observation 2 

Lektionen är 100 minuter lång och är i ämnet geografi. I klassen fanns det den här dagen 18 

elever och en lärare. 

12.30-12.45. Läraren använder dator och smartboard för att projicera ett Word-dokument 

innehållande en matris för bedömning av momentet Europa. Läraren går tydligt igenom hur 

eleverna ska bedömas och vad de ska bedömas på. Flertalet elever är oengagerade och sysslar 

med annat än att uppmärksamma vad läraren pratar om.  
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12.45-13.00. Eleverna arbetar analogt med att göra klart en stencil de tidigare fått där de 

svarar på frågor om Europa. Eleverna arbetar tyst och koncentrerat med sina uppgifter. 

13.00-13.20. De elever som blir klar med stencilen tar fram sin Ipad och spelar spel på 

hemsidan seterra.com. Där spelar de spel som tränar Europas länder och dess placering på 

karta. Alltfler elever blir klar med stencilen och en viss höjning av ljudnivån i klassrummet 

blir tydlig. Eleverna som spelar pratar med varandra och visar sina poäng. En elev använder 

chromebook istället för Ipad för att spela spelen. 

13.20-13.30. När alla elever är klara med stencilen så ber läraren att de ska plocka undan sina 

Ipad. Sedan projicerar läraren ett notebook dokument från dator till smartboard som är 

densamma som den stencil som eleverna arbetat med tidigare. Läraren använder ritfunktionen 

på smartboarden för att gå igenom stencilen tillsammans med eleverna. Eleverna är 

engagerade och visar att de vill svara på frågorna genom att räcka upp handen eller ropa 

svaren rakt ut. 

13.30-14.00. När de har gått igenom alla frågorna så berättar läraren att de ska se på film. 

Eleverna blir exalterade och för en stund blir det lite kaotiskt i klassrummet då eleverna ska 

inte nya positioner samtidigt som de pratar om filmens eventuella innehåll. Läraren förklarar 

att eleverna ska vara uppmärksamma under filmens gång på platser och annat som kommer 

upp i filmen. Klassen tittar på film som streamas från sli.se via dator till smartboarden. Filmen 

är ”Geografens testamente Europa” och är en del av en filmserie där en person beger sig ut på 

äventyr i Europa. Under filmen så är eleverna tysta och koncentrerade på filmen. 

14.00-14.10. När filmen är slut projicerar läraren ett dokument som eleverna ska arbeta med 

under nästa geografilektion. Dokumentet är ett PDF-dokument med frågor och kartor som har 

kopplingar till filmen som de såg. De går tillsammans igenom frågorna och hur eleverna kan 

tänka när de ska söka sina svar. Eleverna lyssnar uppmärksamt och ställer frågor till läraren. 

14.10. Lektionen avslutas. 

5.1.3 Analys 

Utifrån observationerna av lärare 1 har jag sett att följande digitala verktyg används. 

Dator, smartboard, Ipad och chromebook. 

Detta stämmer väl med vad lärare1 uppger själv under intervjun om vilka digitala verktyg 

som läraren använder i sin undervisning. Vidare beskriver läraren de moment där dator 

används för att projicera dokument på smartboarden så här: 
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Jag hade kunnat dela ut samma sak i pappersform men jag upplever att de har mycket mer fokus på det 

här sättet än att de sitter och tittar ner i ett papper och prasslar med det. Och sen lite i miljösynpunkt 

också, allt behöver inte dras upp på papper. Det är lättare att gå igenom saker via smartboard och man 

kan skriva direkt på dokumentet. Förut hade vi ju Overheadapparater och det funkar ju med men det är 

betydligt enklare med smartboarden. 

Hade jag använt Whiteboarden så hade det blivit väldigt mycket att skriva. Det är svårt att hinna skriva 

allt samtidigt som man ska leda en genomgång. Jag är så van att tekniken finns där så jag tänker inte på 

det när jag planerar. Man blir ganska handikappad när det inte fungerar. 

(Intervju Lärare 1) 

Läraren beskriver att eleverna fokuserar bättre, bättre ur miljösynpunkt och att det är lättare 

att hålla genomgång med den tekniken. Hon beskriver också att den digitala tekniken är något 

som förväntas finnas där, både i planering och utförande. Att eleverna fokuserar bättre vet vi 

inte eftersom vi inte observerat när de gjort samma sak analogt men av observationen att 

döma var inte eleverna helt fokuserade vid det här momentet. 

 

Momentet i lektionerna där Ipad och chromebooks användes för att spela spel beskriver 

läraren så här: 

När man tänker på den här lektionen så används de mer som en extra grej när eleverna ska fortsätta 

jobba med Europa. Ipaden har i viss mån ersatt de extraböcker och extrauppgifter som man hade 

tidigare innan vi hade tillgång till en till en. 

 

Det går på tid så många går ju igång på det och tycker det är spännande. Dom skulle kunna sitta och 

förhöra varandra istället men man förlorar själva spelmomentet. 

(Intervju lärare 1) 

Observationen av detta moment visar också på både spelens och Ipadens funktion som 

extrauppgift när eleverna var klara. Vidare så verkar spelmomentet också vara närvarande och 

aktuell för eleverna under observationerna. En elev använder cromebook istället för Ipad och 

läraren förklarar detta med att det är en anpassning till den specifika eleven. 

Den här eleven upplever att det är lättare att arbeta med chromebook än det är med Ipad. 

(Intervju lärare 1) 

Momentet där klassen tittar på film beskriver läraren så här: 

Att ersätta filmen med något annat är väldigt svårt då det tillhör frågor och uppgifter till den. 

Innan vi hade det här med att det streamades ut program så fick man beställa dessa. Då tog det 

några dagar att få hem det, så det krävdes mer planering. Nu kan man anpassa undervisningen 

snabbare och ändra planeringen på ett helt annat sätt. 

(Intervju lärare 1) 
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Läraren utrycker sig både som att det finns en ersättning för det digitala verktyget men att det 

kräver en annan typ av planering av lektionen. Vidare så beskriver läraren det som att andra 

delar av lektionen bygger på informationen som ges i filmen. 

Hela första lektionen som är 80 minuter lång används det digitala verktyg i någon form. 55 

minuter av dessa använder eleverna det och 25 minuter använder läraren det. I den andra 

lektionen som var 100 minuter lång användes digitala verktyg i 85 minuter. Av dom 85 

minuterna så var det eleverna som använde det i 20 minuter och läraren i 65 minuter. Se 

diagram nedan. 
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För att ta reda på hur använder sig lärarna av de digitala verktygen enligt analysmodellen så 

tar jag ut varje del för sig. 

När läraren projicerar ett dokument från dator till smartboard så tolkar jag det som en typ av 

ersättning (Steinberg 2013). Det finns alternativ till detta som lärarna själva har påpekat, till 

exempel overhead-apparat eller White board. När sedan lärarna tar in andra funktioner som 

rita eller rullgardinsfunktionen har det skett en utveckling av användandet (Steinberg 2013). 

Men det är fortfarande läraren som använder sig av den digitala tekniken. 

När eleverna sedan använder chromebooks och Ipad för att spela de spel som tillhör Europa 

(settera, webmagistern) är det eleverna som använder de digitala verktygen. De använder 

dessa på ett sätt som kan placeras under modifiera (Steinberg 2013). Undervisningen är 

planerad efter den nya tekniken och det finns ingen egentlig ersättning för det. 

En elev får använda chromebook istället för Ipad och läraren motiverar det genom att det är 

en anpassning av undervisningen till den eleven. Det är att betrakta som 

materialindividualisering enligt Vinterek (2006) därför hamnar detta under kategorin 

individanpassning. 

Att visa film genom digital teknik går visserligen att ersätta i teorin men kräver ändå en form 

av teknik som kanske inte är tillgänglig. Det kräver då både att det finns möjlighet att spela 

upp film från exempelvis en dvd-skiva och det kräver också en annan typ av planering. Därför 

placerar jag streamad film i undervisningssyfte som det var fråga om här under kategorin 

utveckla (Steinberg 2013). Undervisningen är planerad utifrån detta men det är läraren som är 

fysisk användare av den digitala tekniken. Vidare saknas en praktisk ersättning av det digitala 

verktyget. 

5.2 Lärare 2 

5.2.1 Observation 1 

Lektionen är 80 minuter lång. Närvarande är 19 elever och en lärare. Ämnet är Historia och 

de ska arbeta med medeltiden. 

8.20-8.40. Högläsning. Läraren läser högt för eleverna ur en bok. Eleverna sitter tysta och 

lyssnar intensivt. 

8.40-9.00. Läraren projicerar med datorn ett dokument till smartboarden. Dokumentet visar ett 

släktträd av Birger Jarls släkt. På smartboarden använder läraren sig av både 

rullgardinsfunktion och ritfunktion. Eleverna har ett likadant papper framför sig och fyller i 
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det. Läraren berättar samtidigt om de olika kungarna som de skriver upp. Eleverna är 

intresserade och engagerade och visar det genom att ställa frågor till läraren under tiden. 

9.00-9.25. Eleverna arbetar med frågor i en arbetsbok om medeltiden. Arbetsbokens kapitel 

behandlar bland annat Birger Jarls släkt. Då några elever arbetar tillsammans och diskuterar 

frågorna blir ljudnivån i klassrummet stundtals högt. 

9.25-9.40. Fyra elever håller i den här delen av lektionen där de har konstruerat en digital 

frågesport, Kahoot. Eleverna som håller i lektionen använder dator och smartboard för att 

projicera frågorna. De övriga eleverna svarar på frågorna genom sina Ipad. Frågorna berör en 

del av medeltiden. Poäng ges till rätt svar och vem som svarat snabbast. Eleverna är väldigt 

ivriga och engagerade. Efter varje fråga så visas en tabell på vem av eleverna som fått mest 

poäng och eleverna kommenterar detta genom att visa glädje eller besvikelse. Hela momentet 

präglas dock av en lättsam stämning och eleverna visar att de uppskattar den här lektionsdelen 

genom att skratta och uttrycka glädjerop. 

9.40. Lektionen avslutas. 

5.2.2 Observation 2 

Lektionen var 40 minuter lång. 18 elever samt en lärare var närvarande. Ämnet var historia, 

medeltiden. 

Lektionen innehöll inga digitala verktyg då eleverna arbetade med arbetsbok och faktabok om 

medeltiden. 

5.2.3 Analys 

Läraren själv uppger att den använder framförallt smartboarden och ibland Ipad och 

chromebooks i sin undervisning. Detta stämmer också väl in på vad som observerats med 

undantaget för chromebook. 

Det första digitala momentet här är när läraren projicerar ett dokument från sin dator till 

smartboarden. Läraren använder också en funktion på smartboarden som gör att bara vissa 

delar av dokumentet visas. Läraren beskriver momentet så här: 

Där kan man säga att smartboarden ersätter en vanlig tavla. Det som är bra är att du kan förbereda allt 

och sedan visa eleverna just det man pratar om. Annars så visar du allt och dom är redan klara och 

slutar lyssna. Om jag skriver på tavlan samtidigt som genomgången riskerar jag att tappa en del elever. 

Nu är allt färdigt och jag kan stycka upp det i delar. Alla lektioner som är planerade på smartboarden 

går dock inte att göra direkt med White board och i dom situationerna gäller det att kunna växla mellan 

digitalt och analogt. Det kan vara svårt. Men det är inget jag lägger in i min planering. Det vill säga att 
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jag har ingen planerad backup ifall tekniken strular. Tekniken funkar dock bra och det är väldigt lite 

problem. 

(Intervju lärare 2) 

Läraren uppger att det går att ersätta vissa delar av momentet men att funktionerna för 

smartboarden hjälper läraren att behålla elevernas koncentration och intresse. Vidare menar 

läraren att det är en självklar del i planeringen. 

Det andra digitala momentet är när fyra elever själva håller i en del av lektionen och har 

konstruerat en digital frågesport. Så här säger läraren om det: 

Syftet med det här är att kunna fördjupa sig på en del av historien. Genom att formulera egna frågor 

fördjupas deras kunskaper ytterligare och när de dessutom ska presentera dem så måste de äga 

kunskapen. Samarbetet i gruppen är också bra. Kahoot är roligt och det tycker barnen också. Sen ger det 

även mig möjlighet att kolla av kunskaperna hos eleverna. Det funkar bra att lämna över de digitala 

verktygen till barnen, oftast. Vi har jobbat ganska mycket med digitala verktyg i två år så nyhetens 

behag har lagt sig lite. Jag känner inget obehag med det. Jag är ju med i konstruktionen av frågorna, jag 

hjälper dem med innehållet i frågorna också. Hade tekniken inte funkat hade vi fått göra något annat, 

den är svår att ersätta då frågorna är sparade i programmet. Men frågesporten i sig skulle kunna gått att 

göra analogt men hela upplägget är ju anpassat efter digitala verktyg. 

(Intervju lärare 2) 

Läraren uppger här att om eleverna både får formulera egna frågor och presentera ett ämne så 

fördjupas deras kunskaper. Vidare så lär sig eleverna samarbeta och läraren får genom 

frågorna och svaren möjlighet att stämma av kunskapen hos eleverna. Läraren uppger att 

eleverna tycker det är roligt och det framgår också av observationen. Läraren beskriver också 

att det här momentet är helt beroende av den digitala tekniken både under planering och 

genomförande. 

 

Fördelning av tiden och vilka som använts sig av digitala verktyg ser ut som följer. Den första 

lektionen var 80 minuter lång. Av dessa minuter så förekom det digitala verktyg i 35 minuter 

medans 45 minuter var helt analogt. Av de 35 minuterna som digitala verktyg förekom 

användes de av lärare i 20 minuter och av elever i 15 minuter. Den andra lektionen så 

förekom inga digitala verktyg alls. Se diagram nedan. 
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Lektionens första moment var att läraren använde projicering av ett dokument till 

smartboarden. Det i sig kan placeras under kategorin ersättning (Steinberg 2013). Men läraren 

använde även en rullgardinsfunktion på smartboarden och motiverade detta. Därför tolkar jag 

det momentet som en utveckling av användningen (Steinberg 2013). 

I nästa digitala del av lektionen var det eleverna själva som producerat innehållet och utförde 

själva lektionsdelen. Momentet bestod av en interaktiv frågesport där de elever som 

konstruerat frågorna använde dator och smartboard för att leda frågesporten. De andra 

45
20

1535

Minuter som digitala verktyg användes lärare 2 lektion 1

Digitalt Analogt Digitalt lärare Digitalt elever

40 000

Minuter som digitala verktyg användes lärare 2 lektion 2

Digitalt Analogt Digitalt lärare Digitalt elever



31 

 

eleverna i klassen svarade genom att först koppla upp sig mot frågesporten via hemsidan 

kahoot.se och sedan svarar direkt på sin Ipad. Detta tolkar jag som att omdefiniera sin 

undervisning (Steinberg 2013). Momentets hela uppbyggnad är kring användning av digitala 

verktyg och det finns ingen ersättning för det. Frågesporten i sig hade kunnat göras utan 

digitala verktyg men i själva planeringen ingick elevernas användning av digitala verktyg. 

5.3 Lärare 3 

5.3.1 Observation 1 

Lektionen var 90 minuter lång. Det var 20 elever samt en lärare närvarande. Ämnet var 

geografi och Europa. 

10.00-10.05. En elev använder Ipad och berättar för klassen om dagens datum och namnsdag. 

Eleven frågar om någon i klassen känner någon med samma namn och flera av eleverna 

räcker upp handen. De får svara i tur och ordning. 

10.05-10.15. Läraren använder dator för att projicera ett dokument till smartboarden som 

innehåller syfte och planering av momentet Europa. Eleverna är uppmärksamma och ställer 

frågor om hur momentet ska bedömas och vad de behöver kunna på kommande prov. 

10.20-10.40. Läraren projicerar ett notebook dokument till smartboarden och använder 

ritfunktionen. Eleverna har samma dokument på papper framför sig och de fyller i 

tillsammans med läraren. Dokumentet innehåller frågor om kartor och skalor. En elev skriver 

sina svar på Ipad. 

10.40-10.45. Läraren projicerar Google Earth på smartboarden och visar eleverna hur en 

topografisk karta ser ut. Några elever vill hellre se satellitbilder så läraren visar det också. 

Eleverna vill se den egna skolan och läraren zoomar in på aktuell gatuadress. 

10.45-11.00. Läraren projicerar en bild till smartboarden på Europa där man kan trycka på 

länderna så visas deras namn. Eleverna gissar namnen och läraren trycker på skärmen. Det 

blir en lekfull stämning och eleverna är väldigt engagerade. Alla elever får möjlighet att gissa. 

11.00-11.05. Läraren visar på smartboarden hur spelen i seterra.com fungerar där eleverna ska 

gissa Europas länder och placering på karta. Eleverna är ivriga att få göra det själva och vill 

hämta sina Ipad. Läraren poängterar att det är endast denna hemsida de får besöka när de 

själva ska använda sina Ipad. 



32 

 

11.05-11.30. Eleverna använder sina Ipad för att spela spelen på seterra.com om Europas 

länder. I spelen ges poäng för antal rätt och tid. Några elever berättar högt vilka poäng de fått 

och en tävlan mellan några elever börjar. 

11.30. Lektionen avslutas. 

5.3.2 Observation 2 

Lektionen är 90 minuter lång. Ämnet är Geografi och Europa. Närvarande är 19 elever och en 

lärare. 

10.00-10.15. Läraren och eleverna använder dator för att projicera ett notebook dokument till 

smartboarden. Där eleverna gissar Europas länder och trycker på kartan på skärmen för att se 

om de hade rätt. Det är samma upplägg som i den tidigare lektionen men nu går eleverna 

själva fram till smartboarden och trycker på kartan. Om de gissar fel tar de hjälp av övriga 

klasskamrater. Eleverna går fram i tur och ordning. Två elever vill inte gå fram och läraren 

hoppar vidare till nästa elev. 

10.15-10.45. Klassen tittar på streamad film från sli.se. Filmen streamas via dator till 

smartboarden. Filmen heter ”Geografens testamente Europa”. Eleverna är nyfikna på vad 

filmen handlar om och läraren ger en kort beskrivning om att den utspelar sig i Grekland. 

Eleverna får möjlighet att sitta var dom vill i klassrummet och förflyttningarna gör att det för 

en stund blir stökigt i klassrummet. Under filmen så är eleverna koncentrerade och tysta. 

10.45-10.55. Läraren projicerar ett dokument till smartboarden med frågor om filmen. 

Eleverna har samma dokument i pappersform framför sig som dom fyller i. Läraren använder 

ritfunktionen på smartboarden för att tillsammans med eleverna hitta svar på frågorna. En elev 

skriver sina svar på Ipad. 

10.55-11.10. Läraren projicerar en karta till smartboarden men datorn fungerar inte riktigt så 

läraren projicerar från Ipad istället. Då fungerar inte smartboardens ritfunktion, då den inte är 

kompatibel med Ipad. Läraren löser det genom att sätta upp post-it lappar på skärmen och 

skriver bredvid på White board. Eleverna försöker att hänga med men det dyker upp många 

frågor från eleverna i det här momentet. 

11.10-11.20. Fortsättning av genomgång av frågor. Läraren projicerar dokument från dator till 

smartboard. Eleverna är koncentrerade och tillsammans med läraren gissar de och fyller i 

svaren på de frågorna som finns på stencilen. Läraren skriver upp rätt svar på smartboardens 

dokument. 
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11.20-11.30. Eleverna använder sina Ipad för att spela spel på seterra.com om Europas länder 

och deras placering. I spelen ges poäng för rätt svar och det går på tid. En del elever spelar 

spel om Europa på elevspel.se där det inte går på tid.  

11.30. Lektionen avslutas. 

5.3.3 Analys 

Läraren själv uppger under intervjuerna att de digitala verktyg som används mest i dennes 

undervisning är Ipad och smartboard. Detta stämmer också väl med vad som observerats. 

Under intervjun beskriver läraren momentet med projicering av dokument till smartboarden 

på följande sätt: 

När jag har möjlighet så är det lättare att göra så. Alternativt hade jag hållit upp stencilen för eleverna, 

pekat och läst. Jag kunde också valt att arbeta på White boarden. Nu projicerar jag alltid de texterna 

som eleverna ska arbeta med för att vara tydlig. Men det är inget jag egentligen planerar för, det sker 

omedvetet. Så var det inte för några år sedan. 

Men inte att jag tänker nu måste jag ta in digitala verktyg i undervisningen. Istället är det en naturlig del 

av planeringen. 

När det inte funkar måste du alltid ha en backup plan, man blir mer och mer beroende av tekniken. Det 

är frustrerande ibland. Jag använder mer och mer teknik och blir mer och mer beroende av att det ska 

fungera. 

(Intervju lärare 3) 

Läraren beskriver att digitala verktyg är en naturlig del av planeringsarbetet och att det blir 

tydligare för eleverna när det används. Vidare så beskrivs också att lärarens arbete blir mer 

och mer beroende av att den digitala tekniken ska fungera. 

Att en elev skriver på Ipad istället för papper förklarar läraren så här: 

Det jag i så fall planerar extra för är att en elev måste ha sin Ipad eller chromebook i sina skrivuppgifter. 

Syftet med det är att eleven inte klarar av att skriva för hand, så eleven skriver i ett Google dokument 

som den sedan delar med mig. Så det är något som den eleven alltid gör. Innan så fick jag eller en annan 

resurs i klassen skriva åt eleven på ett papper. 

(Intervju lärare 3) 

Här beskrivs hur detta är en anpassning av undervisningen till den enskilda eleven och att det 

är något som behöver planeras för. 

Nästa moment är när läraren projicerar google earth på smartboarden och det beskrivs av 

läraren på följande vis: 
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Det hade kunnat gå att visa topografiska kartor på en jordglob till exempel, men du kan inte 

använda de andra funktionerna. Med Google Earth kan du zooma in och växla kartor på ett 

snabbt sätt. Den är rolig. Eleverna tycker det är roligt. 

(Intervju lärare 3) 

Här beskrivs att det finns andra funktioner som inte går att ersätta med exempelvis en 

jordglob. Läraren motiverar också med att säga att eleverna tycker det är roligt vilket inte är 

något som går att utläsa från observationen där eleverna hellre ville se satellitbilder än kartor. 

Momentet där interaktiva kartan över Europa användes för att gissa länders namn och 

placering förklarar läraren så här: 

Den här övningen gör vi tillsammans och då kan jag se vad kan eleverna tillsammans. Även om de inte 

kan alla länder själv så löser dom det tillsammans. 

Det här är något som är planerat och det hade inte gåt att göra utan den digitala tekniken. Eleverna 

tycker jättemycket om de här interaktiva kartorna. 

Första lektionen gör jag det andra lektionen får eleverna själva gå fram och trycka på länderna. 

(Intervju lärare 3) 

Läraren tar här upp dels att det ger läraren möjlighet att göra en bedömning av elevernas 

kunskaper samtidigt som eleverna tycker det är roligt. Att momentet uppskattades av eleverna 

framgår av den första observationen men var inte lika tydlig under den andra observationen 

där två elever inte ville delta. 

Den delen av lektionen där eleverna tittade på film så förklarar läraren upplägget för 

planeringen på följande sätt: 

Det här momentet hade inte gått att genomföra om tekniken inte fungerade. Och ibland händer 

det att det inte funkar och då får man ta till plan B. Jag har alltid en plan B men det är oftast inte 

samma typ av övning. Då kan man spara filmen till en annan gång. 

(Intervju lärare 3) 

Här beskriver läraren att lektionsdelen helt är beroende av digitala verktyg och att det inte 

hade gått att ersätta filmen med annan typ av övning. 

Nästa del av lektionen är när eleverna använder sina Ipad och spelar spel om Europa på 

settera.com. Detta moment förklarar läraren så här: 

Seterra är jättebra, visst finns det elever som gör annat på sina Ipad ibland. Spelmomentet gör 

det mer lustfyllt för eleverna. De tycker det är roligare att leka fram svaren än att plugga in en 

stencil. Det går att göra utan digital teknik men inte alls på samma sätt. Det finns till exempel ett 

pussel. Tiden gör att några blir sporrade men andra tycker det är stressande och läser därför 

hellre in på en vanlig karta. 

(Intervju lärare 3) 
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Läraren beskriver att eleverna tycker det är ett roligt sätt att träna på men att vissa elever kan 

bli stressade av tävlingsmomentet. Under observationen kunde man urskilja både 

tävlingsmomentet och det faktum att några elever valde att spela ett annat spel där det inte 

gick på tid. Men att det fanns elever som använde analoga kartor kunde inte observeras. 

 

Under dessa observationer fördelades tiden med digitala verktyg på följande vis. Första 

lektionen är 90 minuter lång och digitala verktyg användes under hela lektionen i någon form. 

Av dessa 90 minuter använde läraren digitala verktyg i 60 minuter och eleverna i 30 minuter. 

Den andra lektionen var också 90 minuter lång och även där användes digitala verktyg under 

hela lektionen. Läraren använde dessa i 65 minuter och eleverna i 25 minuter. Se diagram 

nedan. 
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Första momentet när en elev redogör för dagens datum med hjälp av en Ipad är en direkt 

ersättning av en vanlig kalender (Steinberg 2013). 

Även här projicerar läraren dokument direkt på smartboarden vilket ses som en ersättning av 

analog utrustning (Steinberg 2013). Men läraren använder också vid flera tillfällen funktioner 

på smartboarden som till exempel ritfunktionen, vilket då ses som en utveckling av 

användandet (Steinberg 2013). 

När eleverna skriver på sina papper är det en elev som skriver på Ipad och läraren förklarar 

det med att det är en individanpassning till den eleven. Individanpassningen består utav att 

eleven får arbeta med uppgiften med en annan metod, det vill säga användningen av Ipad 

istället för papper och penna. Denna typ av anpassning tolkar jag som metodindividualisering 

(Vinterek 2006). 

Google Earth momentet menar visserligen läraren att det hade varit möjligt att ersätta till viss 

del men inte med de funktioner som programmet ger användaren. Därför tolkar jag det 

momentet som att utveckla sin undervisning (Steinberg 2013). 

Som tidigare nämns så tolkas delen där eleverna spelar interaktiva spel på Ipad som att 

modifiera (Steinberg 2013). Detta är en modifiering av skoluppgifter där eleverna själva är 

med och använder de digitala verktygen. Vidare så kan visningen av streamad film placeras 

under kategorin utveckla (Steinberg 2013). Detta för att hela lektionsmomentet är beroende av 
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och planerad efter användandet av digitala verktyg men att det är läraren som är fysisk 

användare av det digitala verktyget. 

Nästa moment är när eleverna använder smartboarden för att gissa länder på den interaktiva 

Europakartan. Detta hade visserligen gått att ersätta med en karta över Europa som eleverna 

pekar på och gissar men det interaktiva i att alla kan göra det tillsammans och direkt få 

feedback på det är svårt att ersätta. Då eleverna själva är användare av det digitala verktyget 

tolkar jag som att den är en modifiering av undervisningen (Steinberg 2013). 

5.4 Didaktiska val och problem 

Lärarna uppger under intervjuerna att genom införandet av digitala verktyg så kan det ersätta 

extrauppgifter och extraböcker. En lärare uppger även att det av miljöskäl är bättre att visa 

dokument digitalt än att skriva ut dessa på papper. Alla tre lärarna tar upp digitala verktyg 

som ett stöd för elever som behöver extra anpassning, framförallt i skrivandet.  Lärarna 

beskriver också det positiva med att den digitala tekniken är direkt och snabb. Eleverna kan 

snabbt få fram de dokument de ska arbeta med och lärarna kan anpassa sin undervisning med 

liten planeringstid, till exempel vid streamandet av film. Lärarna kan också ge snabb 

återkoppling via den digitala tekniken. Lärarna beskriver här en bättre möjlighet till 

flexibilitet i sin undervisning med de digitala verktygen. Detta är skäl som jag inte hittat i 

tidigare forskning men som kan kopplas till att ha möjligheten att variera och individanpassa 

sin undervisning. Varierade undervisningssituationer leder till ökat lärande enligt tidigare 

forskning (Hattie 2014). Lärarna uppger också att eleverna tycker det är roligt med de digitala 

verktygen och att elevers motivation höjs med införandet av digitala verktyg styrks av tidigare 

forskning (Blomgren 2016, Hattie 2014). Av resultatet att döma så är det framförallt i 

spelmomenten som detta kunde observeras. Hattie (2014) visar också på att spel i sig inte ger 

något ökat lärande men stärker elevers attityd till skolarbete. 

Problem som en av lärarna tar upp är att informationen på internet inte är anpassat för 

eleverna. Den kan vara svår att förstå och eftersom utbudet är så stort så stort blir det problem 

för eleverna att navigera. Vidare är det ett problem som alla lärare tar upp att eleverna gör 

annat än det är tänkt med de digitala verktygen, till exempel går in på andra hemsidor än det 

som ingår i undervisningen. En av lärarna beskriver det så här: 

Att ge barnen en Ipad är som att ge dom en basketboll och säga att de inte ska studsa med den. 

Det går ju inte, man måste studsa med basketbollen. Samma sak med en Ipad eftersom den är så 

otroligt förknippad med lek, så är det så svårt att inte komma in på Youtube till exempel och 
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tappa koncentrationen där. Så det är den stora nackdelen, att inte kunna se de digitala verktygen 

som ett arbetsredskap och inte någon rolig leksak. 

(Intervju lärare 2) 

Det som lärarna beskriver tyder på att de är medvetna om att eleverna behöver träning i 

informationssökning och källkritisk granskning med de digitala verktygen, något som också 

framgår tydligt i läroplanens nya skrivelser (Skolverket 2017a). De är också medvetna om den 

distraktionskraft som finns i användandet av de digitala verktygen, vilket också forskning 

styrker (Fleicher 2013, Tallvid 2015). Ett annat problem som två av lärarna tar upp är det att 

de är beroende av att tekniken fungerar i många situationer, vilket kan vara frustrerande. Det 

upplevs som frustrerande att vara beroende av tekniken och när inte tekniken fungerar behövs 

en annan alternativ lektionsplanering. Detta kan tolkas som att det kräver mer planering av 

lärarna om de behöver ha en plan B för sin undervisning i fall de digitala verktygen inte 

fungerar. Detta går också i linje med tidigare forskning (Willermark 2018). Noterbart är att 

ingen av lärarna uppger att deras egen kompetens inom digitala verktyg eller tillgång på dessa 

är något problem, Något som tidigare forskning visat som ett problem (Perselli 2014, Tallvid 

2015). Detta kan förklaras med att skolan har en 1 till1 lösning och att lärarna är vana att 

använda de digitala verktygen. 

5.5 Slutsats 

Här kommer jag mer kortfattat att besvara de tre frågeställningar som ställts i början av 

studien med det material och de analyser jag gjort. 

Vilka är det som använder sig av digitala verktyg i dessa undervisningssituationer? 

Användarna av digitala verktyg i den här studien är både lärare och elever. Fördelningen av 

antal minuter som lärare eller elever använde sig av digitala verktyg blev totalt på dessa sex 

observationstillfällen så här: 

Lärare 235 minuter 

Elever 145 minuter. 

Lärarna var med andra ord de som använde de digitala verktygen mest. Noterbart är dock att 

den lärare som använde digitala verktyg minst, lärare 2, också har jämnast fördelning av 

användandet. Medans det för lärare 3, som använde digitala verktyg mest, så var fördelningen 

också mest ojämn mellan lärare och elever. 
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Hur använder sig dessa lärare av digitala verktyg i sin SO-undervisning? 

Med utgångspunkt i min analys och den analysmodell som presenterats kan följande sägas. 

Användning av digitala verktyg som ersättning för analoga verktyg förekom bara i två korta 

moment under dessa sex observationer. Den vanligaste formen av användning var att lärarna 

hade gjort en utveckling av sin undervisning med hjälp av de digitala verktygen. Detta kunde 

observeras vid sex tillfällen. Alla tre lärarna uppgav att de använder digitala verktyg som en 

form av individanpassning till enskilda elever, men det kunde bara observeras vid två 

tillfällen. Vid tre tillfällen så modifierade lärarna sin undervisning med de digitala verktygen 

och vid ett tillfälle så hade det skett en omdefiniering av undervisningen. 

Varför använder sig dessa lärare av digitala verktyg i sin SO-undervisning och vilka 

problem ser de med användandet? 

Lärarna i den här undersökningen uppger att digitala verktyg är ett sätt att göra extra 

anpassningar till enskilda elever. De beskriver också att digitala verktyg hjälper dom att 

variera och ändra sin undervisning på ett snabbt sätt. Vidare så påpekar alla tre lärarna att 

eleverna tycker det är roligt med digitala verktyg. En lärare tar upp miljöaspekten i att inte 

behöva skriva ut lika mycket dokument. 

De problem som lärarna beskriver vid användning av digitala verktyg kan kopplas till 

bristande förmåga hos eleverna vid informationssökning och källkritik. Samt att eleverna lätt 

distraheras till att göra andra saker än det var tänkt när de arbetar med digitala verktyg. Vidare 

så tar två av lärarna upp problemet med att tekniken inte fungerar vilket leder till att de måste 

planera för alternativa lektioner. 

5.6 Slutdiskussion 

Den här studiens resultat är inte tillräckligt omfattande för att kunna dra några generella 

slutsatser, den är inte heller tänkt så. Utgångspunkten var att få en inblick i hur tre lärare 

använder sig av digitala verktyg i sin SO-undervisning. Om jag skulle ta ut några mönster 

som jag kunnat se så är det framförallt att lärarna är de som brukar de digitala verktygen i 

högre grad än eleverna trots att varje elev hade tillgång till ett eget digitalt verktyg. Elevernas 

användning, vilket också lärarna själva påpekat, är många gånger en extrauppgift utöver 

ordinarie undervisning. Men det är också så att nivån på användningen enligt min 

analysmodell, grundad på Steinberg (2013) och Puentedura (2006), är relativt hög. Att direkt 

ersätta ett analogt verktyg med ett digitalt finns knappt kvar, oftast sker det någon typ av 

förbättring eller utveckling i användandet. Även om alla tre lärarna uppger att de är insatta i 

de nya skrivelserna i läroplanen angående digitalisering (Skolverket 2017a) så kunde bara ett 
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moment observeras där eleverna aktivt är med och använder de digitala verktygen på sådant 

sätt. Det kan förklaras med att de arbetar med det under andra lektioner eller i andra ämnen. 

Den lärare som använde digitala verktyg minst undervisade för tillfället i historia medans de 

andra två undervisade i geografi, det kan ha påverkat resultaten. Andra saker kan också ha 

påverkat resultaten men det lyfter också frågan om det är så pass stor skillnad mellan lärarna 

eller de olika SO ämnena. Samtliga lärare i den här studien uppger också att digitala verktyg 

är en hjälp i deras planering för att individanpassa delar av undervisningen, framförallt när det 

kommer till skrivuppgifter. Detta borde då vara än mer tydligt om observationerna skett då 

eleverna arbetat med sådana uppgifter. Studiens resultat kan dock ge en liten inblick i hur man 

kan tänka när man som lärare väljer att ta in digitala verktyg i sin undervisning. 

Det här är ett område som är under ständig snabb utveckling och nyare forskning är av 

betydelse hela tiden. Vidare forskning inom området är självklart intressant en tid efter 

läroplanens skrivelser trätt i kraft, det vill säga efter 1 juli 2018. Hur har skolorna och lärarna 

anpassat sig till de nya skrivelserna då och hur tolkas det i praktiken skulle vara intressanta 

frågor att besvara. Annan forskning skulle också kunna fokusera på om och hur elevernas 

lärande påverkas av hur de digitala verktygen används. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vad tänker du på eller lägger i begreppet ”digitala verktyg”? 

3. Vilka digitala verktyg arbetar du mest med? 

4. Beskriv hur du arbetar med arbetar med digitala verktyg i din undervisning? Planering, 

tillgång m.m. 

5. Vad anser du om att arbeta med digitala verktyg i klassrummet? Fördelar, nackdelar. 

6. Hur insatt är du i de nya skrivelserna i läroplanen angående digitalisering som börjar 

gälla 1 juli 2018? 

Berätta lite mer om: 

7. När ni använde __________________ , vad var syftet med användandet? Varför valde 

du att ta in digitala verktyg i den här undervisningen? Vad skulle hänt om tekniken 

inte fungerade? 

8. När ni använde __________________ , vad var syftet med användandet? Varför valde 

du att ta in digitala verktyg i den här undervisningen? Vad skulle hänt om tekniken 

inte fungerade? 

9. När ni använde __________________ , vad var syftet med användandet? Varför valde 

du att ta in digitala verktyg i den här undervisningen? Vad skulle hänt om tekniken 

inte fungerade? 

10. När ni använde __________________ , vad var syftet med användandet? Varför valde 

du att ta in digitala verktyg i den här undervisningen? Vad skulle hänt om tekniken 

inte fungerade? 

11. När ni använde __________________ , vad var syftet med användandet? Varför valde 

du att ta in digitala verktyg i den här undervisningen? Vad skulle hänt om tekniken 

inte fungerade? 

12. Hur skulle du beskriva din utbildning i digitala verktyg? 

13. Hur skulle du beskriva tillgången på digitala verktyg i den här skolan eller 

klassrummet? 

14. Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

Observationsschema 

Digitalt verktyg, Tid Hur används det? Vem/Vilka använder 

det? 

Till vad används det? 
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Bilaga 3 

Till berörda lärare, elever och vårdnadshavare 

Mitt namn är Anders Persson och jag studerar till grundskollärare mot år 4–6 vid Södertörns 

Högskola. Jag går sista terminen på programmet och som en del i utbildningen så skriver jag 

ett examensarbete. Examensarbetet handlar om användningen av digitala verktyg i SO-

undervisningen. En del av arbetet utgår från observationer av lärare i deras arbete med digitala 

verktyg. Därför kommer jag att observera hur det fungerar i just eran klass under vecka 14 

och 15. Under observationerna förs endast anteckningar och inga elevers namn eller annat 

som gör att de går att identifiera kommer finnas med. Det är inte heller eleverna utan lärarna 

som är fokus för undersökningen. Deltagandet är frivilligt och är det någon elev som inte vill 

vara med kan de när som helst under studiens gång säga till så stryks de observationer som 

har antecknats där eleven varit deltagande. Jag vill återigen poängtera att absolut anonymitet 

är självklart i alla former av anteckningar som görs av mig både i form av personer, klasser 

och skola. De observationer jag gjort kommer endast att behandlas av mig och min handledare 

vid Södertörns högskola och endast till denna studies syfte. Det färdiga arbetet kommer att 

kunna läsas i sin helhet i slutet av denna termin och min förhoppning är att den bidrar till ökad 

förståelse hur och varför digitala verktyg används i undervisningen. 

Har ni frågor så hör vänligen av er till mig. 

Med vänliga hälsningar 

Anders Persson 

Telefon: 0723872703 

Mail: anders04.persson@student.sh.se 

Handledare:  

Staffan Nilsson 

Södertörns högskola 
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