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Sammanfattning 
 

Digitaliseringen i samhället går framåt, och skolan blir allt mer digitaliserad. Idag 

äger de flesta elever en mobiltelefon, samt en dator och/eller en Ipad som de blivit 

tilldelade av skolan.  

 

Syftet med studien är att ta reda på hur högstadielärare resonerar kring den växande 

digitaliseringen i skolan. Jag undrar om lärare tror att studieresultaten i skolan har 

förändrats sedan man började använda digitala apparater i skolan, om digitala 

apparater påverkar undervisningen i skolan samt vilket digitaliserat hjälpmedel som 

högstadielärare anser är det mest effektiva för elevernas studier.  

 

Studien utgår från en kvalitativ metod, där sju stycken oberoende högstadielärare har 

intervjuats. Den genomförda studien visar påfallande positiva attityder och 

resonemang hos lärarna till digitaliseringstillväxten i skolan. Fördelar som struktur 

och kontroll på undervisningen dominerar, samt digitala apparaters förmåga att vara 

snabba, smidiga och breda. En utmärkande nackdel med de digitala apparaterna visar 

sig vara distraktion från elevernas sociala liv och underhållning.  
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1 Inledning och bakgrund 

 

Digitaliseringen i samhället går framåt, och idag äger de flesta eleverna på högstadiet 

en mobiltelefon. En mobiltelefon som eleverna konsumerar flera timmar om dagen – 

på raster, på lektioner, i omklädningsrummet vid idrotten och på lunchen. Jag har 

nästan fått uppfattningen att det inte går att klara sig utan en mobiltelefon idag. 

Förutom mobiltelefonen äger de flesta eleverna på högstadiet idag en Ipad eller en 

dator som de tilldelats av skolan. Ipaden eller datorn är till för att eleverna ska kunna 

söka information och skriva arbeten på.  

 

Ipaden, datorn och mobiltelefonen kan alla användas för att söka information på 

internet. Dessa tre teknologier kan också användas för att skapa dokument på för 

eventuella skriftliga arbeten. De kan också användas för att spela spel, konsumera 

sociala medier och kolla andra webbsidor på som inte hör till skolarbete. Ipaden, 

datorn och mobiltelefonen kan ta elevernas uppmärksamhet och fördriva timmar på 

allt annat än skolarbete.  

 

Av egen erfarenhet när jag arbetat som vikarie och när jag haft min VFU 

(verksamhetsförlagda utbildning) har jag framförallt uppmärksammat hur Ipads, 

datorer och mobiltelefoner tar elevernas uppmärksamhet och hur allt mindre 

skolarbete blir gjort. Jag har blivit upprörd över hur eleverna stänger ned spel och 

sociala medier när läraren går förbi, för att sedan ta upp det igen när läraren gått. 

Eleverna lurar sig själva och jag vill med denna studie uppmärksamma de fördelar 

som finns med den ökade digitaliseringen, och eventuella nackdelar. För det borde ju 

finnas fördelar med den eftersom den ökat så kraftigt de senaste åren inom 

skolvärlden… 

 

Jag undrar vilket digitaliserat hjälpmedel som är bäst i undervisningen och om den 

explosionsartade digitaliseringen har hjälpt eller stjälpt elevernas studieresultat.  

 

 

  



  VT 2018 
___________________________________________________________________________________ 

 Sida 5/49 

2 Teori  

 
Jag har valt att använda mig av Michael Foucaults teori utifrån ett normkritiskt 

perspektiv, tre psykologiska teoriperspektiv och teorin om teknopedagogik att utgå 

från när jag analyserar resultaten i en senare del av uppsatsen. Foucault har använts 

rikligt inom studier av skola och undervisning, de tre psykologiska teoriperspektiven 

kan kopplas till hur barn lär sig och teknopedagogiken är central i det problemområde 

som jag undersöker.  

  

2.1 Foucault utifrån ett normkritiskt perspektiv 

 

Michael Foucault var en fransk filosof med inriktning på psykologi och sociologi, och 

har gett en förändrad syn på bland annat sexualitet, vansinne, makt och kunskap 

(Foucault, 2009, s. 4-5).  

 

Foucault menar att det finns makt i alla relationer, och han intresserade sig för 

effekterna av maktutövning. Foucault beskrev makt bland annat som ett sätt att forma 

andra människor genom att upprätthålla strukturer i samhället, oskrivna regler om vad 

som är rätt och fel. Han studerade bland annat hur straff mot människor som begått 

brott förändrats över tid. Innan fängelset kom blev människor som begått brott utsatta 

för brutala fysiska straff för att få brottslingen att inte vilja begå samma brott igen. 

Detta har förändrats, och idag får brottslingar fängelse som påföljd, för att 

disciplineringen av straff har förändrats. (Foucault, 2009, s.16, 27, 29) 

 

Foucault beskriver att fängelset ska få brottslingen att lära sig normer om hur han eller 

hon ska bete sig när brottslingen kommer ut i samhället igen. Brottslingen ska inte 

vara rädd för att hamna i fängelse igen om han eller hon begår ett nytt brott, utan 

rädslan ska finnas i att inte accepteras av övriga samhällsmedborgare om man bryter 

mot normerna. Bryter man mot normerna finns det stor risk att man exkluderas ur 

samhällets gemenskap. Avviker man från normen kommer man upptäckas direkt av 

övriga människor som lever efter normerna i samhället, som övervakar medvetet och 

omedvetet om att alla samhällets normer följs. (Foucault, 2009, s.179-180) 
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Idag lever vi i ett samhälle där föreställningar om teknologi och digitalisering är 

normbildande och styrande genom styrdokument utgivna av Skolverket. Jag kommer 

att ta hänsyn till detta när jag analyserar resultatet av den kvalitativa intervjustudien 

med Foucaults tankar utifrån ett normkritiskt perspektiv.  

 

2.2 Pedagogisk psykologi 

 

Enligt den behavioristiska teorin kan vetenskap endast vara saker som kan mätas eller 

observeras. Människor lär sig med hjälp av ett yttre stimuli (påverkan), och med rätt 

stimuli kan människan lära sig vad som helst, men på olika lång tid. Belöning och 

straff kan påverka inlärningen i hög grad. Lärande och kunskap bygger på repetition 

och systematik. Miljön påverkar elevernas inlärningsförmåga. Om en elev har svårt 

för att lära sig något är det miljön som behöver ändras. (Imsen, 2006, s. 38-39) 

 

I den kognitiva psykologin är intellektuella funktioner och mentala processer centrala. 

I denna psykologi hävdar man att de inre processerna, mellan olika sinnesintryck 

tillsammans med en annan reaktion är det centrala. Man fokuserar på vad som händer 

i hjärnan när vi organiserar kunskap, hur vi minns saker och hur vi bland annat löser 

problem. Man fokuserar på hur människan lär sig med hjälp av sinnesintrycken syn, 

hörsel, lukt, smak och balans. (Ibid, s. 46) 

 

Enligt ett sociokulturellt perspektiv lär sig människor i sociala sammanhang. Språk, 

kultur och kommunikation är viktigt för den psykologiska teorin. Genom omgivning 

av andra människor tar man del av kunskap och utvecklar sitt lärande. Enligt denna 

teori skiljer man inte yttre och inre stimuli åt, utan människan lär sig saker hela tiden, 

och det är sammanhanget och olika situationer som påverkar graden av lärande. (Ibid, 

s. 49-50) 

 

2.3 Relationen mellan teknik och pedagogik 

 

Lee (2009, s. 357) skriver om relationen mellan teknik och pedagogik, 

teknopedagogik. Lee menar att sambandet mellan teknik och lärande är viktigt i 
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skolan, och att det finns en stark koppling mellan dessa i samhället (Ibid). Tekniken 

har en dubbel roll i samhället som innebär att människor påverkar tekniken, samtidigt 

som tekniken påverkar samhället (Ibid, s. 357-358). Tekniken har en betydande roll 

för utbildning, lärande och pedagogik genom att den ständigt finns närvarande i 

samhället genom att den står i relation till så många saker (Ibid, s. 358).  

 

I skolan är tekniken ett verktyg för förståelse och handling bland eleverna (Ibid, s. 

359). Med hjälp av teknik kan undervisningen tillämpas på många olika sätt (Ibid, s. 

360). Man kan till exempel bedriva distansundervisning, genom en 

internetuppkopplad undervisning, via brev, radio och TV (Ibid). Ett annat sätt man 

kan använda teknik på i undervisningen är genom projektor eller olika 

undervisningsmaterial (Ibid, s. 355-357).  

 

Genom teknopedagogik kan man effektivisera undervisningen i skolan, sedan början 

på 1900-talet, där främst distansundervisning användes för att så många som möjligt 

skulle ha möjlighet att utbilda sig (Ibid, s. 361). I dagens undervisning menar man att 

tekniken nått så långt att den i stort sett kan användas i vilken undervisning som helst 

(Ibid, s. 363). Pedagogik har alltid en relation till tekniken i skolan (Ibid, s. 366). Den 

kan användas till att forma undervisning genom exempelvis brev, föreläsningar och 

läroplattformar (Ibid). Den kan användas som verktyg av eleverna i undervisningen, 

samt som redskap för till exempel prov (Ibid). Läraren kan använda tekniken för att 

förmedla information, kommunicera till elever och andra lärare, samt utvärdera 

utbildningen (Ibid).  

 

3 Policyinitiativ 

 

Digitaliseringen i skolan är ett relativt nytt forskningsområde och innehåller därför ett 

stort omfång av rapporter, initiativ och publikationer. De är ganska tunnt, 

underbyggda, dokument och resonemang som inte riktigt kan räknas till vetenskaplig 

forskning, och jag har därför valt att samla dessa under denna rubrik.  

 

Jan Hylén arbetar med att göra utvärderingar och utredningar inom bland annat skola 

och IT (informationsteknik) (Education Analytics, 2013). Han har varit med och 
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granskat och utvärderat Falkenbergsprojektet (se 3.1). Hylén har också skrivit en 

slutrapport där man studerat digitaliseringen i skolan. Hylén ger intryck av att vara för 

digitaliseringen i skolan och hans rapporter och utvärderingar visar många på goda 

resultat.  

 

Två av rapporterna kommer från Sveriges riksdags hemsida. Denna källa kan ses som 

vinklad för att få Sveriges riksdag att se bättre ut. Jag har dock valt att använda 

dokument från Sveriges riksdags hemsida för att de genomförda studierna är relativt 

nya och ger en bild av digitaliseringen i skolan.  
 

3.1 En dator till varje elev 

 

Hylén skriver att många svenska kommuner de senaste åren påbörjat ett projekt i 

skolan som innebär att varje elev ska få en bärbar dator var, för att använda i 

undervisningen. Projektet har inspirerats från ett liknande projekt i USA som 

genomfördes i slutet på 1900-talet, och det främsta syftet med projektet är att öka 

eleverna studieresultat, att förbereda eleverna för arbetslivet och minska de digitala 

klyftorna i samhället. Utvärderingar från projektet i USA visar på många positiva 

effekter genom att elevernas motivation i skolan förhöjts samt att en del studieresultat 

visar på en förbättring. (Hylén, 2011, s. 45). Datorerna engagerar eleverna i 

skolarbetet mer, underlättar arbetet med frågor om verkligheten och fler källor kan 

användas i studierna (Ibid, s. 46). Dock visar utvärderingen också på att många skolor 

i projektet inte sett några genomgripande förändringar i elevernas prestationer och att 

nackdelarna som stora kostnader och teknisk support övervägde fördelarna. 

 

Projektet i Sverige heter Falkenbergs en-till-en. Projektet grundades 2007 och innebär 

att alla elever i årskurs 7-9 ska ha tillgång till en dator per elev. Utvärderingar som 

utförts på projektet visar på en ökad användning av datorer utanför skolan hos elever 

och lärare, en stor majoritet av lärarna tycker att satsningen lett till en förbättrad 

undervisningssituation, många tycker att det hjälpt eleverna att uppnå kunskapsmålen 

och många ställer sig mycket positiva till projektet (Ibid s. 47-48). Totalt sett bedömer 

man projektet som lyckat i skolorna (Ibid, s. 50).  
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3.2 Skolans styrdokument 

 

Skolan är beordrad av Skolverket att använda sig av den nuvarande läroplanen i 

grundskolan. Skolverket skriver i läroplanen för grundskolan 2011 att skolan ska lära 

eleverna att använda digitala apparater på rätt sätt, inför framtiden som blir allt mer 

digitaliserad. Eleverna ska lära sig att handskas med digital teknik och reflektera över 

vilka fördelar och nackdelar som kan förekomma vid användningen. (Lgr 11, s. 9)  

 
Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen 

påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att 

utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att 

utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att 

kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. 

Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital 

kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. (Lgr 11, s. 9) 

 

3.3 Digitalisering i skolan 

 

Hylén har gjort en studie under flera år där syftet varit att utveckla lärare och elevers 

digitala kompetens, utveckla den digitala användningen i skolan och hitta nya 

arbetssätt i skolan. Man studerade tillgång och användning av digitala hjälpmedel i 

olika skolor i en kommun. Man tog också reda på vilka attityder som fanns hos lärare 

och elever till digitaliseringen i skolorna, där man kom fram till att det var mest 

positiva attityder till användandet av digitala hjälpmedel. Det positiva bland eleverna 

var bland annat att de själva upplevde en ökad kompetens av att hitta information på 

nätet och att de lärt sig bli mer källkritiska. I studien kom man fram till att det gick att 

se positiva effekter av användandet av digitala verktyg på både individnivå genom 

ökad kunskap inom olika områden hos många individer och på strukturnivå i skolan 

genom att skolan blivit mer digitaliserad. (Hylén, 2017 s. 7)  
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3.4 Digitalisering viktig för individen 

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) skriver att den ökade digitaliseringen är 

viktig för individen för att kunna leva och bidra i det demokratiska samhället vi idag 

lever i. Med den ökade digitaliseringen blir Sverige ett konkurrenskraftigt land i den 

globala världen som även den blir allt mer digitaliserad. SKL skriver vidare att den 

ökade digitaliseringen innebär bättre studieresultat och en utveckling för svenska 

skolor. Digitaliseringen kan definitivt underlätta för elever som har det svårt i skolan 

genom individanpassad och inkluderande undervisning, och för pedagoger i deras 

undervisning genom exempelvis smarta IT-tjänster. (SKL 2018) 

 

3.5 Digitala verktyg ökar motivation och distraktion 

 

Sveriges riksdag skriver på sin hemsida att den ökade digitaliseringen i skolan gett 

ökat engagemang och intresse hos eleverna i skolan. I studien som genomförts har 

man kommit fram till att digitala verktyg som läsplattor och datorer i skolan ger en 

ökad motivation hos eleverna, som i sin tur kan leda till förbättrade studieresultat. 

Man har också kommit fram till att digitaliseringen distraherar eleverna i 

klassrummen och det ställer extra höga krav på läraren att de digitala verktygen 

används på rätt sätt. (Sveriges riksdag, 2016). 

 

3.6 Svårt att se om studieresultaten förbättras med hjälp av digitaliseringen 

 

En rapport skriven av Sveriges riksdag visar på att de ökade digitaliseringen i skolan 

har visat positiva effekter på elevernas studieresultat. Det finns dock lite forskning om 

ämnet och man betonar att mer forskning på området måste göras för att med säkerhet 

fastställa att digitaliseringen ger förbättrade studieresultat. Det är avgörande för 

elevernas studieresultat om tekniken används med en genomtänkt pedagogik eller 

inte, och detta påverkar kvaliteten i undervisningen. I rapporten kan man läsa att det 

är tidskrävande och svårt att studera om digitaliseringen med säkerhet i skolan gett 

ökade studieresultat på grund av skolreformer som förändras, elevernas sociala 

bakgrund, elevernas studievanor etc. (Sveriges riksdag, 2015/16RFR:18)  
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4 Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt kommer fokus ligga på tre stycken vetenskapliga akademiska studier 

inom området digitalisering i skolan. En studie kommer fram till att elever lär sig 

sämre i närvaro av mobiltelefon och sociala medier. En annan studie visar på olika 

effekter digitaliseringen haft på skolor runt om i världen, där man kommer fram till att 

det inte är nödvändigt med digitala apparater för att uppnå högre studieresultat. Den 

tredje studien undersökte lärares attityder till läsplattor i skolan, där man kom fram till 

att en majoritet av lärarna ställde sig positiva till digitaliseringen i skolan, dock trodde 

även en majoritet att läsplattorna var en källa till att studieresultaten skulle förbättras 

eller inte.  
 

4.1 Mobiltelefonen och sociala medier ger minskad inlärningsförmåga 

 

Kuznekoff, Munz och Titsworth (2015) har genomfört en studie där man undersökte 

om mobiltelefoner i klassrummet påverkade elevernas inlärningsförmåga. I studien 

skriver Kuznekoff, Munz och Titsworth att en av de största utmaningarna i skolan för 

lärarna är att fånga elevernas uppmärksamhet och engagemang, samtidigt som 

eleverna är uppkopplade med resten av världen via deras mobiltelefoner (Kuznekoff, 

Munz och Titsworth s. 344). I studien tar författarna upp en annan undersökning där 

man tillfrågat 700 elever om deras mobilanvändning under lektionstid (Ibid s. 347). 

Man kom fram till att 86 procent smsade med mobilerna under lektioner, 68 procent 

skickade e-post och 66 procent brukade sociala medier kontinuerligt (Ibid). 70 procent 

av eleverna gjorde detta för att de ville vara uppkopplade och inte missa något, 55 

procent använde mobilerna för att de var uttråkade och 49 procent i 

underhållningssyfte (Ibid). 

 

I studien som genomfördes av Kuznekoff, Munz och Titsworth deltog 145 elever. 

Eleverna fick svara på ett kort frågeformulär och blev sedan slumpmässigt placerade i 

fem olika grupper. I studien behövde eleverna ha en telefon med internetuppkoppling, 

vara minst 18 år, vara student på skolan där undersökningen genomfördes och de fick 

inte ha gått en kurs i mänsklig kommunikation. Grupperna som eleverna placerades i 

var en kontrollgrupp som inte fick använda några mobiler, en hög distraktionsgrupp 
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som fick textade meddelanden, en låg distraktionsgrupp som fick meddelanden 

skickade till sig, en hög distraktionsgrupp som använde Twitter och en låg 

distraktionsgrupp som använde Twitter. (Ibid s. 353) 

 

Undersökningen genomfördes i ett vanligt klassrum. Eleverna fick titta på en 

videoinspelad lektion, ta anteckningar av den och sedan genomföra två prov som 

handlade om innehållet i lektionen. Eleverna i kontrollgruppen blev ombedda att 

lägga ifrån sig mobilerna under testet. Eleverna i övriga fyra grupper blev ombedda 

att ta fram sina mobiler direkt och använda en webbadress för att komma till 

lektionsvideon. Eleverna i grupperna som tog emot meddelanden under tiden blev 

indelade i fyra slumpmässiga grupper – lågdistraherande meddelanden med relevant 

koppling till lektionen, högdistraherande meddelanden med relevant koppling till 

lektionen, lågdistraherande meddelanden utan relevant koppling till lektionen och 

högdistraherande meddelanden utan relevant koppling till lektionen (Ibid s. 353). 

Liknande gjordes med eleverna som deltog i Twitter-gruppen. Beroende på i vilken 

grupp som eleverna i Twitter-gruppen deltog i fick eleverna med låg distraktion pop-

upp notis varje minut om en tweet med information som inte var relevant, medan 

eleverna med hög distraktion fick en pop-upp notis var 30:e sekund om en tweet, med 

information som inte var relevant (Ibid s. 354).  

 

När eleverna hade sett den videoinspelade lektionen fick de genomföra två prov som 

skulle visa hur mycket eleverna uppfattade och kom ihåg av lektionen (Ibid). De fick 

tre minuter att plugga på sina anteckningar innan provet genomfördes (Ibid). 

Elevernas svar gav poäng på en skala noll till två beroende på hur detaljerat svaret 

som de givit bedömdes (Ibid s. 355).  

 

Resultatet av undersökningen blev att de grupper som inte fick använda mobiler 

(kontroll-gruppen och relevanta textmeddelande-gruppen) fick mellan 53-70 procent 

bättre resultat på kunskapstestet och var 51-58 procent bättre på att ta anteckningar än 

de andra grupperna (orelevanta textmeddelande-gruppen och Twitter-gruppen).    
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4.2 Teknologiskt användande i skolan 

 

I en studie utgiven av Centre for education economics har man undersökt vilken roll 

teknologin spelar i utbildningen. I studien skrivs det att teknologin idag spelar en stor 

roll i skolorna runt om i världen, och många hoppas att teknologin ska förbättra 

studieresultaten och elevernas inlärningsförmåga. Studien som genomförts av Centre 

for education economics vill visa en ljusare sida av teknologins potential i skolan 

genom att kommentera tidigare studier som till största del visar på teknologins 

negativa sidor. (Centre for education economics, 2017, s. 1) 

 

I en studie analyserades inlärningsförmågan genom datoranvändande. I studien kom 

man fram till att elever som använder datorer i skolan presterar sämre. (Ibid) 

 

Centre for education economics skriver vidare att teknologins effekter beror på hur 

man introducerar teknologin som ska användas för eleverna, och hur de i sin tur 

används. Ett experiment som utfördes på en skola i Indien med en mjukvara som 

anpassades efter varje elevs inlärningsnivå, visade genomgripande förbättringar för 

elever under bara några månaders användande, i jämförelse mot kontrollgruppen som 

inte använde mjukvaran. (Ibid, s. 1-2) 

 

Ett annat experiment genomfördes på en skola i Italien, där man skulle undersöka hur 

utbildningsteknik påverkade elevernas prestationer genom att använda teknologi för 

att studera till ett prov. Studien visade att teknik kan vara bra för att få eleverna att 

förstå instruktioner, men eleverna presterade sämre i själva genomförandet av 

uppgiften, vilket leder till en slutsats att teknologin gav negativa effekter på elevernas 

inlärningsförmåga. (Ibid, s. 2) 

 

I en fjärde studie kom man fram till att en dator är bra i undervisningen om den 

används på rätt sätt som undervisningen kräver. Datorn visar sig däremot ge negativa 

effekter om den används till annat än studier, då den verkar som en distraktion på 

inlärningen hos den som brukar datorn. (Ibid) 
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I en annan studie ville man undersöka om IKT (information- och 

kommunikationsteknik) -anpassad teknologi förbättrar graden av effektivitet av 

skolarbete hos eleverna. Man undersökte om teknologiskt användande är effektivare 

än traditionella metoder för instudering till ett prov. Resultatet visade på en ytterst 

liten skillnad mellan teknologisk och traditionell inlärning, där eleverna som använt 

den teknologiska inlärningen visade ett något sämre resultat på proven än de elever 

som använt ett traditionellt instuderingssätt. Resultatet är en motsats till experimentet 

som genomfördes i Indien, vilket ger en ytterligare referens på att typen av kvalité på 

programvaran är avgörande för inlärning med hjälp av teknologi. (Ibid, s. 3) 

 

Sammanfattningsvis visar studien av Centre for education economics att det inte alltid 

är nödvändigt med teknologi i utbildningen för att öka elevernas inlärningsförmåga 

och studieresultat. Studien visar också att med en hög kvalité på programvaran som 

eleverna använder sig av kan eleverna förbättra sina studieresultat och teknologin kan 

därmed vara ett effektivt sätt för att öka inlärning hos elever. Teknologi kan också 

vara bra i undervisningen om de används på rätt sätt och för det ändamål som avses 

och inte störs av distraktioner som inte har med studiearbetet att göra.  

 

4.3 Lärares attityder till läsplattor i skolan 

 

Ifenthaler och Schweinbenz har genomfört en kvalitativ forskningsstudie, som handlar 

om lärares syn på läsplattor i skolan. Forskarna undersökte vad lärarna hade för 

erfarenheter av information- och kommunikationsteknik (IKT) i skolan, samt deras 

attityd till läsplattor. I Studien genomförs semistrukturerade intervjuer med arton 

lärare, fördelade på tre olika skolor, i Tyskland. (2013, s. 525) 

 

Ifenthaler och Schweinbenz skriver att läsplattor ses som ett hoppfullt sätt att 

underlätta elevernas lärande i skolan. Läsplattor är en ny teknik som används mer och 

mer i skolorna. Läsplattan är en ny teknisk innovation som liknar den bärbara datorn, 

dock med fler applikationer och program. (Ibid) 
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En läsplatta har funktioner som kan underlätta elevernas skolarbete genom 

simuleringar, kamera, mikrofon, e-böcker, digitala böcker, inlärningsprogram och 

direkt återkoppling på det eleverna åstadkommer (Ibid). 

 

Resultatet av forskningsstudien blev att alla arton lärare hade erfarenhet av IKT i sin 

undervisning i skolan, dock i olika utsträckning. Av respondenterna använde en 

tredjedel digitala apparater i sin undervisning ungefär en gång i veckan, medan två 

tredjedelar använde digitala apparater i undervisningen två till tre gånger i veckan. 

Man använde till stor del digitala apparater i undervisningen för att integrera elever 

med funktionshinder. (Ibid, s. 128) 

 

En majoritet av respondenterna i studien uttryckte en positiv attityd till läsplattor i 

skolan (Ibid, s. 529). Ett signifikant resultat är att endast en minoritet av de tillfrågade 

trodde att elevernas lärande och instruktionsförståelse av uppgifter kunde förbättras 

med hjälp av läsplattan, medan en majoritet inte trodde att läsplattan kunde hjälpa till i 

elevernas lärandeprocess (Ibid, s. 532).  

 

Majoriteten av lärarna uppgav att tekniken måste fungera för att man ska kunna 

använda sig av läsplattor i skolan, enheten ska gå att användas fullt ut. En av lärarna 

uppgav att hon skulle återgå till det traditionella undervisningssättet om det skulle 

uppstå problem med hårdvaran eller mjukvaran när hon undervisade. (Ibid, s. 530) 

För lärarna som tillfrågats är det inte helt klart om hur läsplattor kan förbättra 

elevernas lärande och undervisning (Ibid, s. 532). De lärare som hade en positiv 

inställning till läsplattor grundade sitt tyckande på ett antagande, och inte så mycket 

på fakta (Ibid). Majoriteten av lärarna som var positiva till läsplattor var fortfarande 

förtegna, medan de lärare som var negativa var tydligt skeptiska (Ibid, s. 533). 

 

5 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att ta reda på hur lärare resonerar kring den växande 

digitaliseringen i skolan. Jag undrar om lärare tror att studieresultaten i skolan har 

förändrats sedan man började använda digitala apparater i skolan, om digitala 
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apparater påverkar undervisningen i skolan samt vilket digitaliserat hjälpmedel som 

lärare anser är det mest effektiva för elevernas studier.  

 

Frågeställningarna som jag har valt att formulera för min forskningsstudie är följande: 

 

• Hur ser lärarnas egna resonemang ut om den ökade digitaliseringen i skolan? 

• Hur anser lärarna att den ökade digitaliseringen har påverkat studieresultaten? 

• Vad anser lärarna att smarta mobiler, läsplattor och datorer har för fördelar och 

nackdelar? 

• Vilken digital apparat av smart mobil, läsplatta eller dator anser lärarna är 

mest effektiv i skolans undervisning, och varför? 

 

6 Metod och arbetsplan 

6.1 Kvalitativ intervjuundersökning  

 

En kvalitativ metod kan innebära att man djupgående studerar några fåtal personer 

eller dokument genom exempelvis intervjuer, minnesanteckningar, fotografier eller 

inspelningar. (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 18) 

 

May (2013 s. 159) skriver att om man ska genomföra en intervju måste man känna till 

vilka för- och nackdelar som finns, de olika intervjumetoderna och analysteknikerna. 

Jag har genomfört en öppen intervju med hjälp av en mall, men utan allt för styrda 

frågor med svarsalternativ. Problemet med detta kan vara att intervjun kommer in på 

saker jag egentligen inte är intresserad av, vilket det tidvis också gjorde, men fördelen 

är att jag möjligen får reda på saker jag inte tänkt på att fråga, men som ändå kommer 

fram och kan vara viktigt för min studie. Under intervjuns gång, var jag uppmärksam 

på om jag märkte att svaren inte hörde ihop med den ställda frågan, och kunde då byta 

fråga eller leda respondenten tillbaka till samtalsämnet. 

 

Jag anser att fördelarna med att göra en intervjustudie är att man kan få en djup 

diskussion med respondenten om personen man intervjuar är intresserad och kunnig 

inom området. Motsatt effekt kan dock uppstå om respondenten inte alls är intresserad 
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och kunnig inom området. En annan fördel är att de olika respondenterna kan ha olika 

perspektiv på frågorna som kan göra ämnet än mer intressant att försöka hitta 

samband och skillnader mellan de tillfrågade. Ytterligare en fördel med intervjuer är 

att man kan ställa följdfrågor på en gång om något är intressant eller otydligt vilket 

gör studien mer trovärdig. Nackdelarna är att det är tidskrävande att åka och träffa 

respondenterna för att genomföra intervjuerna och att lyssna igenom och transkribera 

allt inspelat material. Det kan också vara svårt att hitta frivilliga respondenter till 

intervjuerna eftersom många lärare ofta har fullt upp i skolorna. Det är däremot ett 

intressant och aktuellt ämne som jag har valt, vilket gör att det kanske intresserar 

lärare att ställa upp på intervjuer.  

 

Jag har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer i min forskningsstudie. Jag 

kommer att intervjua varje lärare enskilt när jag ställer frågorna för att de 

medverkande inte ska kunna påverkas av varandras svar, och för att varje deltagares 

svar ska ha möjlighet att bli unikt och kunna jämföras med övriga deltagare.  

 

Bryman skriver att ostrukturerade/semistrukturerade intervjuer är en vanligt 

förekommande teknik inom kvalitativ forskning. En ostrukturerad intervju ger 

respondenten ett stort utrymme att forma sitt svar på frågorna som ställs, att försvinna 

bort från den ursprungliga frågan, för att sedan på egen hand eller med hjälp av den 

som ställer frågorna hitta tillbaka till ursprungsfrågan. Genom att forskaren tillåter 

detta finns det stor chans att respondenten börjar prata om saker man inte tänkt på 

själv är viktiga, vilket kan ha en betydande del för studien. Bryman skriver vidare att 

forskaren kan använda sig av ett frågeschema eller enbart löst formulerade teman vid 

intervjun. (Bryman, 2009, s. 59) 

 

6.2 Genomförande 

 

I genomförandet av min forskningsstudie började jag att ta kontakt med fyra lärare på 

en skola jag vikarierade på. Jag kontaktade lärarna genom ett personligt möte där jag 

frågade fyra lärare som alla sa ja på en gång. Jag åkte därefter till en annan skola som 

jag tidigare vikarierat på och knackade på i olika lärarrum på olika arbetslag för att 

hitta ytterligare fyra lärare till min intervjustudie. Jag fick ett nej och fyra ja på denna 
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skola. När jag fick ett ja från lärarna som skulle intervjuas bestämde vi tid för när 

intervjun skulle ske och jag delade ut ett informationsblad som handlade om mig 

själv, min studie och vad de forskningsetiska reglerna innebär som jag kommer att 

förhålla mig till i studien.  

 

Jag valde att ta personlig kontakt med lärarna på de berörda skolorna på grund av 

tidigare erfarenheter när jag genomfört intervjustudier. Vid genomförandet av min B-

uppsats kontaktade jag lärare via mail och telefon, och fick ett mycket litet gensvar, 

vilket gjorde att det blev tidskrävande och svårt att bli klar med uppsatsen. Jag 

bestämde mig därför för att prova att kontakta lärarna personligen inför denna studie, 

vilket visade sig fungera mycket bättre. Att vissa av de tillfrågade lärarna kände igen 

mig på skolorna kan också ha varit en bidragande faktor till att de svarade ja till att 

delta i min studie. Om jag däremot hade besökt skolor som jag inte tidigare varit på 

hade det kanske varit lättare för lärarna att säga nej, och den risken ville jag inte ta.  

 

Jag bestämde i samråd med alla lärare som skulle delta i min intervjustudie att jag 

skulle komma till deras skola när intervjun skulle äga rum. Vi bestämde detta för att 

underlätta för den läraren som skulle bli intervjuad. Lärarna bokade i sin tur ett 

samtalsrum för att inte störas av andra lärare eller elever under tiden intervjun pågick. 

Om jag hade velat träffa lärarna på en annan plats än på deras arbetsplats hade det 

funnits en risk för att lärarna inte hade haft möjlighet att delta, och den risken ville jag 

inte ta.  

 

Alla intervjuer spelades in med två inspelningsprogram i två olika digitala apparater 

(en smart telefon och en läsplatta), på grund av att vara helt säker på att inspelningen 

spelades in, och för säkerhet om den digitala apparaten skulle gå sönder eller bli 

stulen och inspelningen försvinna. Jag antecknade också en del under intervjuerna, för 

att komma ihåg svar jag förvånades över, viktiga citat eller andra viktiga detaljer som 

kan vara svårt att komma ihåg genom att bara lyssna på inspelningen. Eftersom att jag 

var medveten om att inspelningen kunde göra respondenten nervös påbörjade jag 

varje samtal med att småprata, för att sedan dubbelkolla med läraren om det var okej 

att jag började spela in. När jag fått klartecken från läraren att jag kunde börja 

inspelningen tryckte jag på inspelningen.  
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Jag ställde därefter mina frågor utifrån ett stödpapper som jag hade med mig till 

intervjuerna. Jag ställde en fråga, lät läraren prata tills hon/han hade pratat till punkt, 

ställde eventuellt en följdfråga och lät läraren prata till punkt. Vid en del frågor kom 

läraren själv in på några av de andra frågorna jag tänkt ställa, så då hoppade jag bara 

över den frågan. Vid en del frågor dubbelkollade jag också med läraren vad det 

egentliga svaret var, och om jag hade förstått rätt, för att vara säker på resultatet.  

 

Efter att jag genomfört intervjuerna mailade jag över dem till min egen e-post-adress, 

för att vara säker på att de inte skulle försvinna. Därefter påbörjade jag 

transkriberingen av alla intervjuer. 

 

När jag analyserade intervjuerna utgick jag från Berners beskrivning av att göra en 

intervjuanalys. Berner (2005 s. 133) skriver att man måste reducera det insamlade 

materialet från intervjuerna så att det blir hanterbart att gå igenom dem, samt förstå 

innehållet man fått ut av dem. Man börjar med att skriva ned alla intervjuer ord för 

ord när man lyssnar på inspelningarna från intervjuerna (Ibid). I nästa steg ska man 

koda intervjuerna genom att gå igenom den nedskrivna intervjun stycke för stycke, 

skriva ned citat och kategorisera svaren till studiens frågeställningar (Ibid). När man 

kommit så långt ska man dela in intervjusvaren i teman (Ibid s. 134). Slutligen ska 

man försöka hitta en kärna ur sammanfattningarna och de teman man fått fram och 

göra en slutlig beskrivning av intervjuerna (Ibid s. 135). Fördelarna med detta är att 

jag kommer få en bra struktur på det intervjumaterial jag samlat in. Det kommer att ta 

lång tid eftersom jag har tänkt göra åtta intervjuer, men om jag utgår från Berners sätt 

att strukturera upp materialet på, kommer det förhoppningsvis bli ett hanterbart 

material och lätt att gå igenom.  

 

6.3 Avgränsning 

 

Min forskningsstudie handlar om hur den ökade digitaliseringen i skolan ser ut från 

lärarnas resonemang och hur den eventuellt har påverkat elevernas studieresultat. 

Denna studie skulle kunna bli hur stor som helst och man skulle möjligen kunna 

forska om detta i flera år för att få ett så trovärdigt och brett resultat som möjligt. 

Dock kommer inte min tid räcka till för det och jag har därför valt att avgränsa mitt 
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arbete till att se hur den ökade digitaliseringen ser ut på högstadiet i två skolor belägna 

geografiskt i Mellansverige.  

 

Fördelarna med att jag har avgränsat min studie till högstadiet är att jag av egen 

erfarenhet sett att det är på högstadiet som eleverna blir allt mer bekanta med 

digitaliseringen genom att tilldelas surfplattor och datorer för att användas vid 

skolarbetet. Det är också av egen erfarenhet på högstadiet som jag sett hur mobilerna 

används flitigt under lektionerna, och det kan därför finnas stort intresse av att studera 

detta på högstadiet även för framtida forskning. Det är också en fördel för mig som 

forskare att ha gjort en avgränsning av det geografiska området för studien eftersom 

det kommer att ta lång tid att ta sig till skolor över ett större geografiskt område, trots 

att det givetvis hade blivit en högre validitet och ett större intresse på studien om jag 

hade gjort det. Om jag hade haft en större geografisk spridning på min studie hade det 

kanske också gått att se skillnader på storstäder och landsbygd eller olika arbetssätt 

beroende på om man går i en skola i södra Sverige eller norra Sverige. 

 

6.4 Urval 

 

Jag har valt att göra ett bekvämlighetsurval i min forskningsstudie. Jag har valt 

bekvämlighetsurval på grund av att jag vid tidigare forskningsstudier insett att det 

väldigt svårt att få tag på intervjupersoner som frivilligt vill ställa upp eftersom många 

lärare ofta har fullt upp i skolorna. Ett bekvämlighetsurval kan underlätta för mitt 

arbete då det råder tidsbrist. Jag har vikarierat en del under vinterhalvåret och våren, 

och har därför hittat en del kontakter som jag hoppas och tror kan vara villiga att ställa 

upp på intervjuer. Om jag däremot hade valt ett slumpmässigt urval finns det risk för 

att intervjupersonerna inte skulle vilja ställa upp eftersom de inte vet vem jag är och 

därför inte ser studien som något viktigt, samt att det skulle bli svårt för mig att ta mig 

till den plats de slumpmässigt utvalda personerna befinner sig på eller att tiden inte 

skulle räcka till.  
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6.5 Bortfall 

 

Av nio tillfrågade lärare förekom ett bortfall på en person som tackade nej till 

intervjun. Av de resterande åtta lärarna som tackat ja blev en sjuk och jag hade svårt 

att hitta en ersättare, därför blev det ytterligare ett bortfall. Jag ansåg dock att det 

räckte med sju stycken lärare till min studie och därför valde jag att ha det så.  

 

6.6 Etiska överväganden 

 

När jag genomförde den kvalitativa undersökningen tog jag hänsyn till de etiska 

överväganden som Vetenskapsrådet uppger att man ska följa när man genomför en 

forskningsstudie: (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14) 

 

- Informationskravet som innebär att man muntligt och skriftligt ska informera 

om syftet med undersökningen för den som deltar i den.  

- Samtyckeskravet som innebär att deltagaren i undersökningen ska förstå 

informationen av det som ska utföras och att de väljer att delta frivilligt. 

- Konfidentialitetskravet som innebär att eventuella personuppgifter ska 

förvaras på ett säkert sätt och att inte obehöriga kan komma åt dem. Man 

garanterar att alla deltagare i undersökningen är anonyma. 

- Nyttjandekravet som innebär att man talar om för deltagarna i undersökningen 

vad man ska ha studien till. I detta fall får jag förklara att studien är ett 

examinationsarbete för mina studier på Södertörns högskola. Detta krav 

betyder också att man inte får lämna ut den genomförda undersökningen för 

kommersiella bruk eller andra ovetenskapliga syften.  

 

6.7 Problem 

 

När jag har skrivit min uppsats uppstod det några problem längs vägen. Problemen 

var att jag endast hittade tillförlitlig tidigare forskning som var skriven på engelska. 

För att kunna vara säker på att jag inte tolkade den engelska texten fel kontrollerade 

jag med min handledare och en familjemedlem om vi kom fram till samma sak efter 
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att ha läst samma text, för att det inte skulle bli några oklarheter när jag tolkade 

resultatet. Jag har också använt mig av översättningsprogram till den engelska texten 

på svenska för att jämföra min uppfattning med det. 

 

Vid genomförandet av den kvalitativa studien uppstod det också ett problem. 

Problemet var att en av de åtta tillfrågade lärarna blev sjuk, och jag fick ett bortfall på 

en person. Efter att ha gjort de resterande sju intervjuerna ansåg jag att det skulle 

räcka, och jag försökte därför inte i så stor utsträckning få tag på en ersättande 

respondent.   

 

7 Resultat 

 

I denna del besvaras de huvudsakliga frågeställningarna utifrån lärarnas svar på de 

genomförda intervjuerna. Resultatdelen är indelad i sex underrubriker 7.1 till 7.6 som 

alla härrör från mina frågeställningar. Under varje underrubrik presenteras 

beskrivning av svaren och viktiga citat. Lärarna kommer att presenteras som Lärare 1, 

Lärare 2, Lärare 3, Lärare 4, Lärare 5, Lärare 6 och Lärare 7, på grund av att lärarna är 

anonyma.  

 

Jag kommer inte redovisa lärarnas ålder och kön. Jag har valt att inte lägga stor vikt 

vid respondenternas kön eller ålder, på grund av att jag anser att svaren inte skiljer sig 

åt avsevärt mellan respondenterna som var kvinnor, respektive män. Jag kan dessutom 

inte på något sätt se respondenternas ålder som relevant i förhållande till vilka svar de 

anonyma lärarna har givit.  

 

Alvesson och Sköldberg (2017, s. 23) skriver att forskning i grunden kan ses som en 

pågående process där man hela tiden tolkar det man får fram. Så fort man redogör för 

sina resultat blir det en tolkande dimension (Ibid). Man kan hävda att 

resultatredovisningen redan från början innehåller stora inslag av analys, och därför är 

det svårt att separera de två (Ibid). Jag har trots detta valt att i denna del presentera 

resultatet från mina intervjustudier, för att i avsnittet som jag kallar analys och 

diskussion tolka resultatet med teorin och den tidigare forskningen.  
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7.1 Lärares resonemang om den ökade digitaliseringen i skolan 

 

Lärarna resonerade om digitaliseringen som ett hjälpmedel, som något man behöver 

lära sig hantera inför framtiden, något som kan hjälpa elever med läs- och 

skrivsvårigheter, något som kan hjälpa eleverna med stavfel och meningsbyggnader, 

något som är beroendeframkallande och som något som är jättebra när man vill ha 

snabb information. 

 

Lärare 1 tyckte att den ökade digitaliseringen i skolan är bra för att digitala apparater 

kan ses som ett hjälpmedel man kan använda sig av hela tiden. Denna lärare gillar 

verkligen digitaliseringen och var med på en skola som hörde till de tre första i 

Sverige att hoppa på projektet ”en till en”, en dator till varje elev, och har arbetat med 

datorer och Ipads i skolan sedan dess. Lärare 1 använder datorn i alla undervisande 

lektioner, ofta tillsammans med en fysisk pappersbok. Plattan eller datorn används 

främst till fördjupad och förnyad informationssökning. 

 

Lärare 2 berättade att digitala apparater i skolan är jättebra att använda, när det 

fungerar.  

 
Det som är bra är att du får tillgång till så mycket mer. Jag menar jag som 

mattelärare, jag kan ta fram ett diagram istället för att försöka rita ett eget, det tar 

ju både tid och det blir ju inte snyggt. Så att nej, jag tycker att det är oslagbart. 

(Lärare 2) 

 

Lärare 3 pratade om att digitala apparater är både bra och dåligt, där det dåliga 

överväger det som är bra, och gillade alltså inte den ökade digitaliseringen som blivit i 

skolorna. Hen tyckte det var bra för elever med läs- och skrivsvårigheter där man 

kunde använda en dator eller Ipad som hjälpmedel för elever där datorn kan läsa upp 

en text och på så sätt underlätta för elever när de ska läsa och skriva. I övrigt 

resonerade denna lärare om att det stod mycket bra i vanliga fysiska böcker som man 

missar när det blir allt mer digitaliserat i skolorna. 

 

Lärare 4 såg jättemånga fördelar och resonerade positivt kring den ökade 

digitaliseringen i skolan. 
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Ja jag tycker att det är jätte jättebra. Jag tycker det är suveränt bra med alla 

digitala apparater som vi bara kan använda, för det underlättar ju för oss, det 

underlättar ju enormt där jag som lärare kan förbereda lektioner, jag kan lägga ut 

dom och göra det tillgängligt för eleverna, samtidigt som att jag lättare kan spara 

saker till andra år, för innan vi hade dom digitala apparaterna så gjorde jag ju O H 

bilder, overhead bilder som man fick liksom lägga på och dom kunde jag ju spara 

med då vart jag ju fast i att när jag hade en föreläsning så fick ju jag skriva det 

samtidigt på tavlan, allt det viktiga och så skrev eleverna av. Nu kan dom mer 

fokusera på att lyssna och göra stödanteckningar för det jag använder dom digitala 

apparaterna till lägger jag ju ut sen, om det är en Powerpoint eller Keynote eller  

vad det är. Så jag tycker det är jätte jättebra. Bra stöd. (Lärare 4) 

 

Lärare 5 tyckte att digitala apparater ska ses som en tillgång och som något lätt-

tillgängligt, något som är snabbt och något som är beroendeframkallande. Läraren 

pratade om att digitala apparater som datorer, mobiler och Ipads kan underlätta för 

både lärare och elever och används i alla denna lärares ämnen. Genom digitala 

läromedel som ofta är självrättande sparar det tid för läraren och genom Google kan 

eleverna själva söka svar på saker som dem vill veta, vilket sparar tid till andra saker 

för läraren. Även att läsa text, lyssna på text, kolla på bilder, kolla på filmsnuttar osv, 

är effektivt i lärandet hos eleverna.  

 

Lärare 6 menade att digitala apparater är och kommer vara en del av det framtida 

samhället, och vare sig vi vill eller inte kommer det vara så. Vi måste därför lära oss 

använda dem på rätt sätt, trots att det kanske inte alltid är det bästa sättet att lära sig 

på. 
 

… dom kommer ju vara en del utav samhället vare sig vi vill eller inte, dom är ju 

liksom, ja den generationen som växer upp nu dom är ju uppväxta med dom i 

handen… och det ju liksom en utveckling som inte kommer gå bakåt… sen, jag är 

lite såhär när det gäller användningen i skolan att just nu finns den här enorma 

förtjusningen över och vi har digitaliseringskrav på oss och allting ska ske digitalt 

och såhär, det känns lite som nyhetens behag, jag tror att det finns forskning gjord 

att elever som läser på papper har en bättre förståelse än att läsa på skärm… men 

såna saker väljer man att bortse från nu i den här digitaliseringsivern… nu ska 

allting ske digitalt… och jag tror att pendeln så småningom kommer att svänga 

tillbaka litegrann… det är klart att väldigt mycket kommer att ske digitalt, och det 
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märker man ju på alla sätt i samhället med allt från att man ställer in kylskåpet 

hemma till gps:en i bilen eller alla sociala medier eller vad det än är, så det är klart 

det kommer finnas, men jag tror att i skolan så, pendeln kommer att svänga 

tillbaks och man kommer inse att det liksom att bara det digitala, även fast det är 

snyggt och spännande och snabbt och modernt så det kommer inte vara hela 

lösningen… (Lärare 6) 

 

Lärare 7 resonerade som att digitala apparater är smarta verktyg i vardagen och alla 

dess situationer som vi ställs inför. Hen tycker det är lätt att snabbt söka information 

och kommunicera. I skolan har digitala apparater fördelar som automatisk korrigering 

vid stavfel och meningsbyggnader, snabb informationssökning och lär eleverna att bli 

mer källkritiska, än vad de antagligen inte varit om dem inte arbetat med en dator 

varje dag.  

 

7.2 Lärarnas egna sätt att använda digitala apparater på i klassrummet 

 

Lärarna använder främst digitala apparater i sin undervisning för att spara tid, för att 

underlätta för sig själva och för eleverna, för att spara på miljön och för att förbereda 

eleverna för den stundande framtiden. Två av sju lärare tar upp påvisad forskning som 

kommit fram till att eleverna lär sig bättre genom att skriva för hand, men menar att 

framtiden är här nu, och vi måste lära oss hantera digitala apparater på rätt sätt för att 

kunna hantera det som komma skall. 

 

Lärare 1 använder digitala apparater i undervisningen för att komma åt fördjupad och 

förnyad information. Program som används varierar, men främst använder Lärare 1 

sig av läroplattformen V-klass som hen är beordrad att använda av sin chef. Genom 

V-klass kan man underlätta för eleverna genom att skriva vad de ska arbeta med under 

lektionen, hur långt de ska ha arbetat när veckan är slut exempelvis och där alla 

Googles funktioner finns. De digitala programmen underlättar vardagen för lärare 

eftersom allt material eleverna arbetat och arbetar med finns på samma ställe. Appar 

och program som används varierar beroende på vad eleverna arbetar med. Lärare 1 

använder dock Googles grundpaket, och en app som heter ”Setterra” där eleverna kan 

arbeta med geografi. Om eleverna vill skriva på papper med en penna brukar läraren 
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försöka övertyga eleverna om att inte göra det, för att underlätta strukturen av 

insamlat elevmaterial.  

 
Boken är bäst på att vara en bok. (Lärare 1) 

 

Lärare 1 berättar att hen läst i en undersökning som kom ut för några månader sedan 

att elevernas inlärning förbättras om de får skriva för hand. Dock tycker Lärare 1 att 

det är bakåtsträvande att se det så. Läraren menar att framtiden är digital och därför 

måste eleverna förberedas inför detta. Därför stödjer sig inte Lärare 1 på någon 

forskning eller undersökning som säger att resultatet blir bättre med hjälp utav 

digitaliseringen, utan stödjer sig endast på erfarenhet från verkligheten. 

 

Lärare 2 använder digitala apparater för att det ska bli en process i skrivandet för 

eleverna. Man kan som lärare idag hjälpa eleverna under själva skrivandet mer än vad 

man kunde när eleverna skrev på papper. Lärare 2 tar upp att man sparar papper på att 

ha sin undervisning digitalt, man kan lätt förmedla återkoppling, eleverna kan lätt ta 

hjälp av Google istället för att fråga läraren. Lärare 2 vill dock behålla böcker i fysisk 

form för att underlätta för eleverna.  

 
Det är ju mer att lära sig söka annan information utöver boken, för några elever 

tycker ju att det är jobbigt att skriva och sen växla mellan, alltså att läsa också i 

samma enhet. (Lärare 2) 

 

Lärare 2 anser dock att man nästan är lite för beroende av datorerna och paddorna 

idag, eftersom man har allting sparat där. En dag när tekniken strulade höll hen själv 

på att få panik och undervisningen påverkades eftersom eleverna inte kunde komma åt 

sina arbeten.  

 

Lärare 2 stödjer sig på erfarenhet från verkligheten där samhället idag blivit väldigt 

digitaliserat. Det sparar tid och miljö. Eftersom det mesta idag är digitaliserat är det 

bra att eleverna lär sig använda digitala apparater på rätt sätt, att det finns nytta med 

dem och inte endast nöje. Lärare 2 anser att nackdelen blir att eleverna blir sämre på 

att skriva för hand, men i matematiken har skolan än så länge fysiska matteböcker 

som eleverna kan skriva för hand i.  
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Lärare 3 låter inte alla elever använda digitala apparater i undervisningen, och 

försöker att ha en så traditionell undervisning som möjligt. Hen låter endast elever 

med läs- och skrivproblematik använda datorer i syfte att få texter uppläst och hjälp 

med skrivningen av texter i Word. Lärare 3 föredrar fysiska böcker, eftersom hen 

anser att man låser sig med elektroniska apparater, dock finns det ingen forskning som 

Lärare 3 vill hänvisa till.  

 

Lärare 4 låter eleverna använda digitala apparater i sin undervisning på de flesta sätt 

man kan använda digitala apparater på. Hen låter eleverna fota av saker från tavlan, 

anteckna under föreläsningar, använda smarta appar och program i de olika 

apparaterna. De olika programmen som Lärare 4 använder är miniräknare, 

läroportalen V-klass, Google drive för dokument, Excel för olika undersökningar, det 

digitala läromedlet Clio Online, en digital mattebok och en app som heter 

”Katederundervisning” som gör slumpmässiga grupper och bordsplaceringar.  

 

Det finns ingen forskning som Lärare 4 använder sig av som säger att det är bäst med 

digitala apparater i skolan, men hen tycker själv att det underlättar för både lärare och 

elever. Lärare 4 tycker att man hinner mer varje lektion idag än vad man gjorde 

tidigare när man som lärare skrev allt på tavlan, därför blir varje lektion idag 

effektivare.  

 

Lärare 5 använder främst digitala apparater för att spara tid, använda digitala 

hjälpmedel och program för att hjälpa främst elever med läs- och skrivproblematik 

men även för att underlätta för andra elever. Eleverna använder datorer och i vissa fall 

Ipads för att göra skrivarbeten, och där man i Google Drive kan följa eleverna och ge 

dem feedback på vägen, istället för som förr där eleverna lämnade in ett färdigt arbete 

för hand och sedan fick skriva om arbetet efter att ha fått feedback, man kan följa hela 

processen från början till slut och ge dem hjälp på vägen.  

 

Lärare 5 använder främst programmen Google Drive, Word, V-klass som är en 

lärportal, Snapchat för att eleverna ska kunna nå läraren snabbt och smidigt utanför 

skoltid om hjälp behövs, Kahoot som är ett program för att se om eleverna uppfattat 

saker de arbetat med på ett lekfullt sätt, Studie.se där elever med annat modersmål än 
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svenska kan välja sitt modersmål, Clio Online och Nok Flex som är digitala 

läromedel. Vissa av programmen är inköpta av skolan.  

 

Lärare 5 använder digitala apparater i undervisningen eftersom skolan är ålagd att 

göra det från kommunen. Hen tycker även det är bra att skolan hänger med i 

utvecklingen. 

 

Lärare 6 låter eleverna använda digitala apparater för det ändamål dem behöver det 

till. Ibland behöver de använda sina mobiltelefoner för att ta kort, lyssna på musik och 

så vidare, det finns inget som dem inte får använda om det används på rätt sätt. Lärare 

6 låter eleverna använda program på datorn som till exempel kan vara olika läromedel 

som skolan köpt in, olika hemsidor som passar för det eleverna arbetar med, olika 

länkar, olika filmer och ett program som heter Answergarden där man kan kolla 

elevernas förförståelse inför kommande arbeten. Programmen används för att 

underlätta för både lärare och elever, många av programmen kan användas som en 

källa till att skapa diskussioner och reflektioner hos eleverna, och det är en hjälp att ha 

digitala apparater för både lärare och elever i klassrummet.  

 

Lärare 6 använder digitala apparater för att det blir lätt att individanpassa 

undervisningen, där alla kan arbeta i sin egen takt. Många av de digitala hjälpmedel 

som skolan köpt in kan visa läraren i realtid vad eleven gör på datorn just där och då 

utan att läraren behöver lyfta sig från stolen. Lärare 6 säger att det finns forskning 

som visar på att elever lär sig bättre genom att skriva för hand, men eftersom skolan 

har digitaliseringskrav på sig måste man följa dessa, vilket är en anledning till att hen 

använder sig så mycket som möjligt av digitala apparater i undervisningen.  

 

Lärare 7 använder datorn till många olika saker i undervisningen, så som att låta 

eleverna anteckna på den, genom att skapa dokument tillsammans där alla elever kan 

vara delaktiga i samma dokument, när man ska kunna titta på en film enskilt och 

kunna pausa och anteckna under tiden, och för att inte tappa bort papper då allt finns 

på datorn. Lärare 7 använder sig främst av Office-programmen Word, Excel och 

Powerpoint när hen undervisar, samt ett digitalt läromedel som heter ClaroRead. 

Dessa program används för att spara tid för läraren och att eleverna istället kan få 

hjälp med att få texten uppläst via ClaroRead, istället för att läraren ska läsa upp 
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texten. Word används för autokorrigering av rättstavning och meningsbyggnader, 

Excel för diagram och statistikräkning, och Powerpoint för föreläsningar eller 

elevredovisningar.  
 

Man skriver ju väldigt fort på datorn istället för förhand. (Lärare 7) 

 

Lärare 7 tycker att det är enkelt att använda datorn i undervisningen, det sparar 

värdefull tid som hen kan lägga på viktigare saker än att skriva ut papper och dela ut, 

en enkelhet och struktur att ha allt på samma ställe.  

 

Det finns ingen direkt forskning som Lärare 7 lutar sig mot till varför hen använder 

digitala apparater i sin undervisning, utan mer direktiv från skolverket att skolan ska 

vara mer digital och som lärare vill hen göra sitt bästa för att leva upp till detta, och 

lära eleverna använda det digitala.  

 

7.3 Lärares resonemang om digitalisering och studieresultat 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att lärarna resonerade på ett ganska likt sätt om hur 

digitaliseringen påverkat studieresultaten eller inte. Majoriteten av lärarna tyckte det 

var svårt att säga om studieresultaten har förändrats sedan man började använda 

digitala apparater i klassrummet, eftersom studieresultaten många gånger beror på hur 

elever lär sig bäst, och alla elever lär sig på olika sätt. Bland svaren fanns det en lärare 

som var övertygad om att studieresultaten blivit sämre, en lärare som var övertygad 

om att de blivit klart bättre, och en lärare som var övertygad om att de hade 

förändrats, men osäker på om det var åt det sämre, eller bättre hållet.  

 

Lärare 1 berättade att det är svårt att säga hur studieresultaten har förändrats. Lärare 1 

var inte övertygad om att de blev bättre, men var övertygad om att den ökade 

digitaliseringen förbereder eleverna för framtiden. 

 

Lärare 2 tyckte också det var svårt att säga hur studieresultaten förändrats sedan man 

införde digitala apparater i skolorna. ”Det beror ju på från elev till elev skulle jag 
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säga… vissa lär sig liksom bättre genom att skriva för hand och vissa lär sig bättre 

genom att titta på till exempel film”(Lärare 2). 

 

Lärare 3 trodde att studieresultaten sjunkit sedan man började använda allt mer 

digitala apparater i skolorna. Lärare 3 menade att eleverna blev ”slappa” och inte hade 

samma driv idag som förut. 

 

Lärare 4 menade att den stora skillnaden idag mot tidigare, innan digitala apparater i 

klassrummet, var att man idag som lärare kan hjälpa en elev mer i sitt enskilda arbete, 

och på så sätt ge eleven mer stöd och hjälpa den framåt.  

 
Den största skillnaden är ju att nu kan ju jag hjälpa eleverna framåt. Jobbar vi 

med… säg en resonerande text… så i och med att den är digital och i och med att 

vi jobbar via Google dokument där jag är inne och ser hela processen hela tiden så 

kan jag vara med i hela processen. Förr när vi bara skrev på papper så om jag 

hittade något ställe där jag ville att dom skulle utveckla, då var det att skriva om 

hela pappret eller ja, det kan jag tänka på till nästa gång… Nu så kan jag lägga in 

en liten sånhär, hur tänker du här, resonera mera, eller om jag ser att nån inte 

kommit igång, kan jag hjälpa dig att komma igång på något sätt, för jag ser att du 

är fast. (Lärare 4) 

 

Lärare 5 har svårt att säga om studieresultaten har förändrats sedan man började 

använda sig av digitala apparater i undervisningen, hen tror att det egentligen inte är 

så stor skillnad idag mot tidigare eftersom att alla elever lär sig på olika sätt.   

 

Lärare 6 vill först inte svara på frågan, men börjar resonera med sig själv och kommer 

fram till att det är väldigt personknutet, och knutet till vilken inlärningsstil eleverna 

lär sig bäst genom. Lärare 6 tror att det för vissa elever har blivit bättre resultat sedan 

man började använda digitala apparater i skolorna, medan det blivit sämre för vissa, 

på grund av att vi lever i en värld där allting ska gå väldigt snabbt, och mycket då blir 

halvdant gjort.  

 
… och det är väl möjligt att det på något sätt påverkar deras sätt att jobba, tänka 

och analysera och så att man förväntar sig ett annat tempo kanske än vad man 

gjort med analog… (Lärare 6) 
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Lärare 7 är övertygad om att studieresultaten förändrats sedan man började använda 

digitala apparater i skolorna. 

 
Självklart har dom förändrats… varför tror jag är för att vi kommer åt så mycket 

mer fakta än vad vi gör i böcker, vi kommer åt en bredare fakta. (Lärare 7) 

 

7.4 Fördelar med digitala apparater i skolan enligt lärare 

 

Sammanfattningsvis hade lärarna många olika åsikter om vilka fördelar digitala 

apparater har i undervisningen. Lärarna resonerade fram att digitala apparater ger en 

god struktur och kontroll på undervisningen, apparaterna kan användas som en 

tillgång för eleverna, det kan vara bra för elever med läs- och skrivsvårigheter, ingen 

blir utpekad, man kan se elevernas resultat snabbt och smidigt, man kan variera 

undervisningen, man har allt material samlat på samma plats, och det är snabbt, enkelt 

och brett. 
 

Lärare 1 tyckte att strukturen på undervisningen var den främsta fördelen. Att man 

kunde få en bra överblick. Att man med hjälp av digitaliseringen kan koppla till nutida 

händelser och vara aktuell med innehåll som eleverna har bra koll på. 

 

Lärare 2 tyckte att man fick en bra kontroll på undervisningen med hjälp av 

digitaliseringen. Lärare 2 menade att det var lätt att ha koll på vad eleverna gjorde 

under lektionerna och på vad som hade lämnats in och inte, samt att man hade allt 

material samlat på samma plats. Lärare 2 tyckte också att digitaliseringen var bra 

eftersom denna lärare kommunicerade med sina elever via Snapchat efter skoltid om 

eleverna behövde hjälp.  

 
… kontrollen man har på undervisningen. Man har koll på allt som lämnas in 

eftersom… tidigare när allt lämnades in för hand kunde eleverna säga att jag har 

visste lämnat in min uppgift det är du som har tappat bort den… och det kan 

liksom inte hända när det är digitalt. Eleverna kommer också åt allt material hela 

tiden så de kan inte skylla på att dom har glömt uppgiften hemma till exempel. En 

sista grej som hör till fördelarna är den enorma tillgängligheten mellan elev och 

lärare… jag finns på snapchat för eleverna dygnet runt och svarar alltid när dom 

skickar meddelanden. (Lärare 2) 
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Lärare 3 tyckte endast att fördelarna med digitala apparater var att de var bra för 

elever med läs- och skrivsvårigheter. 

 

Lärare 4 tyckte tvärt emot lärare 3, och menade att den främsta fördelen med digitala 

apparater är att de elever som har läs- och skrivsvårigheter inte längre blev utpekade 

som förr, när endast dessa elever fick ha datorer.  

 
Nu så blir det speciallösningar för den som inte kan läsa på dator, som nej jag lär 

mig inge bra så jag behöver ha en text. Så det normala är att få en anpassning och 

det tycker jag är fantastiskt bra. Vi pekar liksom inte ut några längre. (Lärare 4) 

 

Lärare 5 tyckte att den främsta fördelen idag mot innan man hade digitala apparater i 

skolan var att man idag som lärare kan guida eleverna via projektorn, istället för via 

en overhead som man använde förut. Lärare 5 tyckte även att man idag kan se 

elevernas resultat direkt via de digitala hjälpmedel som skolan använder. Lärare 5 

tyckte även att det var lättare att variera undervisningen med hjälp av digitala 

apparater i skolan. 

 

Lärare 6 tyckte att de främsta fördelarna var att det är ”snabbt, enkelt och brett”. Man 

har inte samma avgränsning digitalt som man har analogt. 

 

Lärare 7 tyckte att de främsta fördelarna med digitala apparater var att man kan 

komma åt många saker som man behöver.  

 
Datorn är vår trygghet i undervisningen, både för mig och elever, vi kommer åt 

det vi vill ha, det är den absolut största fördelen till dator. (Lärare 7) 

 

7.5 Nackdelar med digitala apparater i skolan enligt lärare 

 

Nästan alla lärare var eniga om att distraktion från saker som inte berör skolarbete är 

den största nackdelen med digitala apparater i skolan, att saker som sociala medier 

och notiser som kommer upp på skärmen tar elevernas fokus. Andra nackdelar som 

framkom med digitala apparater var bland annat att eleverna blir lata, det är jobbigt 



  VT 2018 
___________________________________________________________________________________ 

 Sida 33/49 

när tekniken inte fungerar, när elevernas datorer och Ipads laddar ur och förmågan att 

skriva för hand blir sämre.  

 

Lärare 1 tyckte samma som på fördelen, att eftersom man har allt där och kan komma 

åt så mycket, kan det också bli en nackdel. 

 
… man har ju allt där och det finns så mycket som man kan bli intresserad av och 

göra som man kanske inte borde göra just då… Bara liksom att få alla elever att 

stänga av ljudet på sina snapchatmeddelanden eller notiser heter det, jag menar 

bara en sån sak. Och det är klart att dom där notiserna som plingar upp för 

eleverna hela tiden blir en distraktion. (Lärare 1) 

 

Lärare 2 sade att det finns jättemånga nackdelar för eleverna med att använda Ipaden, 

eftersom hela deras sociala liv finns där. 

 
… hela deras sociala liv finns ju där och det är lätt för eleverna att tappa fokus 

från skolarbetet när dom får notiser om diverse saker hela tiden… dom får 

meddelanden skickade till sig, musik som spelar… vilket kan vara bra för vissa 

men svårt för dom som inte klarar av det… eleverna blir stressade av allt som 

händer i det sociala där de måste hänga med, samtidigt som dom ska koncentrera 

sig på skolarbetet… jag tycker däremot att det hör till skolan att eleverna ska lära 

sig själva att koppla bort det sociala och alla distraktionsmoment som stör… det 

hör till att klara av när man går på högstadiet. (Lärare 2) 

 

Lärare 3 tyckte att nackdelarna med digitala apparater är att man får svårt att 

koncentrera sig, det blir mindre fokus mot lärarna och att eleverna blir latare. Lärare 3 

sa att eleverna kan googla till sig information istället för att leta i böcker, och såg detta 

som en nackdel, eftersom det är tecken på lathet.  

 

Lärare 4 såg i stort sett inga nackdelar med digitala apparater i skolan. Den enda 

nackdelen var att digitala apparater ger skolan utmaningar, där utmaningen är att 

skolan ska lära alla elever och vuxna att handskas med digitala apparater på rätt sätt. 

 

Lärare 5 tyckte att nackdelen med digitala apparater är när uppkopplingen inte 

fungerar eller strular, när elevernas datorer går sönder och är inlämnade, när 
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batterierna laddar ut, samt att eleverna lätt kan fuska på prov genom att ha flera flikar 

uppe samtidigt att växla mellan om man gör proven på datorn. 

 

Lärare 6 tycker att distraktionen är den absolut största nackdelen. Lärare 6 tyckte 

också att det inte alltid är bra att arbeta på skärm.  

 
… också att det inte alltid är bra att jobba på skärm, många gånger blir förståelsen 

bättre när du har det fysiska materialet framför dig. (Lärare 6) 

 

Lärare 6 tyckte även att elevernas höga tempo inom den digitala världen ofta gör att 

de arbetar snabbare och kanske mindre eftertänksamt och reflekterande, vilket bidrar 

till sämre inlärning.  

 

Lärare 7 tyckte att nackdelen med att endast arbeta med digitala apparater i skolan är 

att eleverna tappar sina kunskaper i att skriva för hand. 

 
Vissa får man ju nästan fråga vad dom har skrivit, och be det får det uppläst från 

eleverna och dom säger ju själva att jag vet inte vad jag har skrivit här… så det är 

den största nackdelen. (Lärare 7) 

 

7.6 Den mest effektiva digitala apparaten i skolan enligt lärare 

 

Majoriteten av lärarna tyckte att datorn var den mest effektiva digitala apparaten att 

använda i skolan. Lärarna var inte helt och hållet eniga, där en lärare exempelvis 

tyckte att Ipaden var snabbare, smidigare och hade alla program man behövde, medan 

en annan lärare tyckte att datorn hade alla dessa funktioner som hen inte ansåg att 

Ipaden hade.   
 

Lärare 1 berättade att hen jobbade med tre olika digitala apparater, privat och på 

jobbet. Dator, Ipad och mobiltelefonen. Hen gjorde det eftersom alla tre har olika 

användningsområden. I skolan tycker Lärare 1 att Ipaden är den mest effektiva 

digitala apparaten eftersom den går snabbare att starta upp, den är hållbarare, och den 

har allt man behöver förutom ett tangentbord, och har man elever som skriver mycket 
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berättade Lärare 1 att det finns tangentbord att låna, och då blir plattan i princip en 

dator.  

 

Lärare 2 var till en början tveksam till Ipads när skolan köpte in dem, mest eftersom 

att hon/han själv är fostrad på en dator. Det tog dock inte lång tid innan Lärare 2 föll 

för Ipaden och tycker idag att den är den mest effektiva digitala apparaten i skolan.  

 
Men nu tycker jag att Ipads är oslagbart bra för att det är så himla enkelt, dom 

sparar ström länge, det går att göra väldigt mycket med en Ipad. Och så att den är 

så lik deras telefon. Så då är dom ju oftast bekanta med dom. Jag menar hur tröga 

vi än är så eleverna ganska framåt när det gäller sina telefoner. Så att jag tycker 

nog att bara dom inte slår sönder den, så är det ju faktiskt ganska lite som kan gå 

sönder mot knappar och grejer på en dator. (Lärare 2) 

 

Lärare 3 tycker att den bästa digitala apparaten i skolan är datorn eftersom 

programmet Word finns på en dator och inte på en Ipad, samt att det blir lättare att 

skriva på en dator med ett tangentbord och inte direkt på pekplattan.  

 

Lärare 4 tyckte definitivt att datorn var den bästa digitala apparaten i lärandesynpunkt.  

 
Datorn. I den här åldern tror jag definitivt datorn. Det är lättare att skriva en 

längre text för att du kan ha en, du kan använda en snabbare positionering med 

fingrarna, än på Ipaden där det vart pekfinger valsen och naglarna och hej och hå, 

så jag tror att det är lättare att få upp en hastighet på datorn, det främjar längre 

texter… om nu det är syftet… nej men jag gillar dator bättre. Jag är glad att vi 

bytte, för vi körde ju först Ipads, så vi har ju testat båda. Vi bytte för ett år sen, så 

vi hann köra, första året när vi öppnade för (åtta) år sen så hade vi en, en till en 

lösning, i våran sjua då och då var det dator, men den var helt värdelös, det tog en 

halv lektion att logga in och ja hej och hå, och sen när det var dags igen körde vi 

en till en lösning med Ipaden, men märkte att den är inte helt vad vi är ute efter så 

då bytte vi så att alla ha PC. (Lärare 4) 

 

Lärare 5 berättade att hen föredrog att använda datorn mest både privat och i 

läroprocesserna med elever eftersom datorn har ett tangentbord och att det på så sätt 

blir lättare att arbeta med den, dock tror Lärare 5 att om eleverna fick välja skulle de 

föredra Ipads.  
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Lärare 6 tyckte att datorn är bäst för eleverna, men tog upp en del fördelar även med 

Ipaden. Dock vägde nackdelar som stora distraktionsmoment i Ipaden över fördelarna, 

och därför föredrog Lärare 6 datorn.  

 
Alltså skolarbete handlar ju i mångt och mycket om läsa, navigera, skriva. Datorn 

ger bättre möjligheter. Paddan är ju mycket snabbare och enklare, men den har 

inte samma djup tycker jag, den… det som är praktiskt med paddor det är att det 

bara är att trycka igång den, du tar dig snabbt mellan olika saker, men att läsa eller 

att skriva… den är opraktisk… och så finns det mycket mer störningsmoment i 

den här paddan eller telefonen… det är ju snap och kik och insta och mess och 

vad den än… men hela deras sociala, elevernas sociala liv finns ju där och oftast 

så är ju Ipaden en kopia av telefonen, så allt som du har i telefonen finns ju på 

paddan och sen om man ser hur ungdomar är idag, att dom i stort sett går med 

telefonen i handen hela tiden och lever en stor del av sitt liv i den digitala världen 

så förstår man ju också att distraktionen blir ju stor på paddan. (Lärare 6) 

 

Lärare 7 föredrog också datorn, på grund av att hen själv är uppväxt med en dator och 

inte med en Ipad. Lärare 7 tar upp fördelarna med en dator och jämför dem med 

nackdelarna på en Ipad. 

 
… om jag jämför med en Ipad… touchen lägger av, touchen funkar inte riktigt… 

touchen gör inte det jag vill att den ska göra när jag trycker… datorn är så enkel i 

och med tangentbordet… jag kan sudda snabbt, man kan lära sig att skriva snabbt, 

jag kan inte skriva lika snabbt på en Ipad hur mycket jag än håller på… jag vet att 

allting finns i en dator. Program jag behöver, internet som jag behöver, alla 

sidor… och jag kan ladda mer mycket mer på en dator än på en Ipad tycker jag… 

(Lärare 7) 

 

8 Analys och diskussion 

 

Foucaults teori utifrån ett normkritiskt perspektiv menar att samhällets oskrivna 

regler, normer måste följas, annars riskerar man att exkluderas ur samhällets 

gemenskap. Digitaliseringen i samhället har expanderat de senaste åren, och det har 

blivit en norm i samhället att vara en del av det digitaliserade samhället. Idag lever vi i 

ett samhälle där föreställningar om teknologi och digitalisering är normbildande och 

styrande genom styrdokument från Skolverket.  
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Enligt den nuvarande läroplanen för grundskolan ska skolan bli digitaliserad för att 

eleverna ska lära sig hantera teknologiska apparater inför framtiden. Eleverna ska lära 

sig något som har blivit en norm att man ska kunna.  

 

Majoriteten av de intervjuade lärarna ställer sig positiva till att skolan blivit digital i 

den enorma utsträckning den har blivit. Lärare 6 säger att vi anpassar oss efter 

samhället, trots att det kanske inte alltid är det bästa sättet att lära sig på. Så varför gör 

vi det? Därför att inte exkluderas, för att det är en oskriven regel att man ska vara en 

del av det digitaliserade samhället och för att det mesta är digitalt idag. Allt ifrån 

almanackor till inköpslistor styrs idag digitalt som Lärare 1 berättade. Få vågar bryta 

normen, och den som försöker bryta normen märks direkt, som Foucault beskriver, 

eftersom övriga samhällsmedborgare övervakar det oskrivna regelsystemet hela tiden. 

Ingen vågar bryta mot normen om en digitaliserad framtid. 

 

Två av sju lärare berättar om påvisad forskning som kommit fram till att det är bättre 

att skriva för hand, men framtiden är här nu och därför måste eleverna lära sig hantera 

digitala apparater, oavsett vad forskningen kommit fram till. Ingen av lärarna kan 

påvisa någon forskning om att digitala apparater skulle vara bra för elevernas 

inlärningsprocess, utan stödjer sig på argumentet om att framtiden är här nu, och 

framtiden är digital. Skolverkets riktlinjer tycks vara påfallande normgivande hos 

respondenterna där Lärare 1, Lärare 5, Lärare 6 och Lärare 7 berättar att de är ålagda 

att digitalisera undervisningen av sin chef, kommunen eller Skolverket.  

 

Den behavioristiska psykologin menar att människor lär sig med hjälp av yttre stimuli, 

och med rätt stimuli kan människan lära sig vad som helst. Miljön spelar också en 

viktig roll i elevernas inlärningsförmåga. Jag tänker att digitala apparater kan ses som 

ett yttre stimuli, och jag tänker att läraren kan vara ett yttre stimuli. En yttre påverkan 

kan vara i princip vad som helst, och jag anser själv att det beror på person till person, 

vilket stimuli som fungerar bäst för den enskilda individen.  

 

Lärarna berättade om olika program de har installerade på de digitala apparaterna som 

de låter eleverna använda i undervisningen, och hur de arbetar för att eleverna ska lära 
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sig på bästa sätt. Många av programmen används för att underlätta för både elever och 

lärare.  

 

Den kognitiva psykologin menar att man lär sig genom de olika sinnesintrycken syn, 

hörsel, lukt, smak och balans. Man lär sig på olika sätt. Flera av lärarna reflekteras om 

att digitaliseringen i stort sett alltid ska gå i första hand som arbetsredskap, men om 

det finns elever som absolut inte vill använda sig av teknologi i sin skapandeprocess 

finns det möjlighet att skriva för hand och läsa fysiska böcker så länge det finns en 

öppen dialog med läraren. Denna möjlighet är gemensam hos alla lärare, förutom hos 

Lärare 3 som i största mån använder sig av ett traditionellt undervisningssätt och i 

undantagsfall ett digitalt.  

 

Jag anser att det är jättebra att det finns en möjlighet för elever som inte vill göra allt 

digitalt får chans att lära sig på det sätt som passar just den eleven, eftersom alla 

elever lär sig på olika sätt. Vissa lär sig genom att göra, vissa genom att lyssna, vissa 

genom att skriva, och så vidare. Om vi däremot åter går tillbaka till normtänket finns 

det säkerligen elever som lär sig på ett annat sätt än att skriva och läsa på datorn, men 

som inte vågar bryta normen, och vill inte ses som exkluderad, och därför kan det bli 

en ond cirkel som ingen vågar bryta. 

 

Det sociokulturella perspektivet menar att man lär sig i sociala sammanhang, och man 

menar att sammanhangets olika situationer påverkar graden av lärande. Detta kan man 

koppla till vad jag föregående diskuterade inom det kognitiva perspektivet. Likväl 

människor lär sig på olika sätt, tror jag att människor lär sig i olika situationer, och i 

olika miljöer som det behavioristiska perspektivet. Jag tolkar därför lärarnas 

resonemang om att elever lär sig på olika sätt som en del av alla nämnda tre 

psykologiska perspektiv.  

 

Jag undrade: Hur lärare resonerar om den ökade digitaliseringen i skolan… 

 

Lärarna resonerade som att digitaliseringen är något som behövs inför framtiden, det 

är något som hjälper eleverna att lära sig stava, bygga meningar och läsa upp texter. 

Digitalisering kan hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter, och något som hjälper 

till att få fram snabb information från många olika källor.  
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Eftersom majoriteten av lärarna nämnde dagens utveckling och framtidens betydelse 

som en orsak till den ökade digitaliseringen i skolan kan man koppla det till teorin om 

teknopedagogik, och SKL:s resonemang om att den ökade digitaliseringen är viktig 

för att eleverna ska kunna leva och bidra i det samhälle som vi lever i idag.  

 

Teknopedagogiken menar att det finns en stark koppling mellan pedagogik och 

teknik, liksom lärarna också hävdar. Tekniken har en betydande roll för bland annat 

utbildning eftersom den ständigt finns närvarande i samhället genom dess relation till 

många olika saker. Med rätt teknik kan undervisningen tillämpas på många olika sätt, 

vilket kan underlätta för både lärare och elever. Används tekniken på fel sätt genom 

att låta eleverna distraheras av exempelvis sociala medier, kommer inte resultaten bli 

det man strävar efter i teknopedagogiken.  

 

Jag undrade: Hur lärarna anser att digitaliseringen påverkat studieresultaten… 

 

Alla lärare var eniga om att det är svårt att säga något om hur studieresultaten 

förändrats sedan man började använda digitala apparater i undervisningen. Lärare 2 sa 

”Det beror ju på från elev till elev skulle jag säga… vissa lär sig bättre genom att 

skriva för hand och vissa lär sig bättre genom att titta på till exempel film”. Jag anser 

att detta citat även speglar min egen uppfattning om digitaliseringen i skolan. Bara för 

att framtiden är digital betyder det inte att det är det bästa sättet att lära sig på för alla, 

eftersom alla elever lär sig olika. Lärarna var inte övertygade om det hade blivit bättre 

eller sämre, eller ingen förändring alls. 

 

Falkenbergs-projektet en-till-en visade på en generell förbättrad undervisning i 

högstadiet där man anser att projektet med att öka digitaliseringen i skolan hjälpt 

eleverna att lättare klara kunskapsmålen. Trots detta resultat kunde inte Lärare 1 som 

arbetat med projektet sedan dess start se en tydlig förändring, men menade att 

digitaliseringen förbereder och har förberett eleverna för framtiden. 

 

SKL menar att den ökade digitaliseringen ger bättre studieresultat och underlättar för 

elever som har det svårt i skolan, samt för pedagoger genom smarta IT-tjänster. 

Majoriteten av lärarna såg fördelar med att digitaliseringen kunde hjälpa elever med 
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läs- och skrivsvårigheter, och alla utom en lärare tyckte att digitaliseringen förde med 

sig många bra funktioner som underlättade deras arbete. Exempel på detta är: 

• Dokumentprogrammen Word och Google drive där lärarna kan se hur mycket 

eleverna arbetar på varje lektion, samt ger läraren möjlighet till delaktighet i 

elevernas arbeten 

• Presentationsprogrammet Powerpoint som förenklar uppdatering av 

presentationer för lärarna och minskar pappersanvändandet i skolan, samt ger 

eleverna möjlighet till att göra bra redovisningar  

• Läroplattformen V-klass som strukturerar upp och håller ordning på elevernas 

arbeten 

Förutom dessa finns en rad olika inköpta program och digitala läromedel som 

underlättar för både lärare och elever. 

 

Majoriteten av lärarna är mycket positiva till att använda digitala apparater i skolorna 

och ser stora möjligheter för elevernas lärande. Lärarna resonerar att eleverna är 

uppväxta med mobiltelefoner, det går snabbt att söka information, och eleverna är 

generellt sett väldigt duktiga på teknologi.  

 

Sveriges riksdag menar att digitala apparater i undervisningen engagerar eleverna mer 

i skolarbetet, samt höjer elevernas motivation, vilket i sin tur kan komma att leda till 

förbättrade studieresultat. Av detta kan man göra en koppling där eleverna känner sig 

duktiga på något, finns det stor möjlighet till att deras motivation ökar, som i sin tur 

leder till bättre studieresultat som Sveriges riksdag menar. Dock har Sveriges riksdag 

också kommit fram till att digitala apparater kan distrahera eleverna i deras 

undervisning, och att det därför ställer höga krav på läraren att de används på rätt sätt.  

 

Sveriges riksdag kan liksom lärarna inte säga med säkerhet om digitaliseringen 

förbättrat studieresultaten eftersom det inte finns så mycket forskning om detta. 

Tekniken måste användas med hjälp av rätt pedagogik för att påverka inlärningen 

positivt.  

 

I en studie genomförd av Centre for education kom man fram till att teknologi i 

undervisningen inte alltid är det optimala för att utveckla elevernas inlärningsförmåga 
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och i syfte att förbättra studieresultat. Teknologi kan underlätta för eleverna att lära 

sig på, om det används på rätt sätt, och om de inte störs av distraktioner som inte har 

med studiearbetet att göra.  

 

Nästan alla lärare är överens om att distraktioner från omvärlden stör elevernas 

koncentrationsförmåga då notiser, meddelanden och övrig underhållning kommer upp 

samtidigt som eleverna försöker arbeta. Lärarna för en ständig kamp om elevernas 

uppmärksamhet mot den socialt intressanta världen utanför skolan.  

 

I studien som genomfördes av Ifenthaler och Schweinbenz visade majoriteten av 

lärarna en positiv attityd till att använda läsplattor i skolan. Däremot trodde endast ett 

fåtal av de tillfrågade lärarna att läsplattorna kunde få eleverna att lära sig bättre och 

på så sätt förbättra sina studieresultat.  

 

Jag undrade: Vilka fördelar respektive nackdelar som finns med digitala 

internetuppkopplade medieapparater…  

 

Lärarna resonerade om många olika fördelar med digitala apparater i skolan. 

Fördelarna var att det ger en bra struktur på undervisningen genom att få en bra 

överblick och känna att man har kontroll. Jag citerar Lärare 2 som förklarar vad som 

menas: ”Kontrollen man har på undervisningen, man har koll på allt som lämnas in”. 

Andra fördelar var att ingen elev med läs- och skrivproblematik längre behövde känna 

sig utpekad för att ha ett digitalt hjälpmedel eftersom alla numera hade det, samt att 

det var snabbt, smidigt och brett. Lärare 2 och Lärare 5 resonerade det som smidigt att 

kunna kommunicera med eleverna via sociala medier, där man kunde ha en bra 

kommunikation med eleverna om de hade frågor utanför skoltid.  

 

Lärare 3 och Lärare 4 säger dock emot varandra, eftersom Lärare 3 tycker att digitala 

apparater endast är en fördel för elever med läs- och skrivsvårigheter, medan Lärare 4 

tycker det är en fördel att just dessa elever inte längre blir utpekade, och att alla elever 

får samma förutsättningar. Av detta anser jag att båda har rätt, men att Lärare 4 ser 

inkludering genom att alla har lika, och att de som inte vill använda digitala apparater 

i skolan är de som blir exkluderade, och det tycker Lärare 4 är bättre. Jag anser att det 

är bäst om eleverna får välja själva, så att ingen blir exkluderad, utan alla inkluderade.  
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I en studie som Hylén genomfört kunde man se många positiva effekter av 

digitaliseringen i skolan, som exempelvis ökad förståelse i informationssökning och 

källkritik. Detta går ihop med Lärarnas resonemang som mycket talar för den breda 

informationssökning som finns på internet, och som Lärare 7 resonerade: ”Jag tror att 

vi får eleverna att bli mer källkritiska… att vi lär dom att sålla ut”. 

 

Liksom många lärare nämnde tycker jag att digitaliseringen är jättebra för att hänga 

med i utvecklingen, det är lätt för lärare att uppdatera presentationer och föreläsningar 

som man använt med tidigare klasser, vilket sparar tid. Jag ser även en fördel i att 

förhållandet mellan lärare och elev blir annorlunda, då läraren idag mer blir som ett 

bollplank och man hjälps åt att hitta svar under arbetets gång, eftersom läraren kan 

vara delaktig i elevernas dokument i Google drive.  

 

Även om lärarna var överväldigande positiva till digitaliseringen fanns det en del 

nackdelar som lärarna resonerade fram. Majoriteten av lärarna ansåg att den största 

nackdelen med digitala apparater var den distraktion som de förde med sig. Detta kan 

kopplas till studien som Kuznekoff, Munz och Titsworth genomförde, där de kom 

fram till att eleverna lär sig bäst i frånvaro av mobiltelefon och sociala medier 

eftersom distraktionen påverkade dem negativt. Andra nackdelar som framkom i 

lärarnas resonemang var att eleverna blir mer lata eftersom de digitala apparaterna är 

så breda av information och underhållning, problem med tekniken som kan förstöra 

undervisningen genom bristande uppmärksamhet och engagemang hos eleverna, samt 

att elevernas förmåga att skriva för hand blir sämre.  

 

Av dessa nackdelar anser jag som blivande idrottslärare att nackdelen om att eleverna 

blir latare på grund av den bekvämlighet som digitala apparater medför är det mest 

oroväckande problemet. Eleverna orkar inte längre gå till biblioteket och låna böcker 

eftersom de kan sitta stilla i soffan och googla fram information, och eleverna blir mer 

stillasittande med sociala medier och underhållning i form av bland annat spel, istället 

för att spela fysiska spel och sporter där man aktiverar hela kroppen, och inte bara 

fingrarna. En bra kombination kanske skulle kunna vara fysisk rörelse, och att arbeta 

på datorn, men utan distraktion från sådant som inte berör skolarbetet.  
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En annan nackdel jag reflekterat över är den tekniska supporten på skolorna. Av egen 

erfarenhet är den otroligt begränsad, och det finns få tillfällen för eleverna där de kan 

få sina datorer eller Ipads reparerade om de går sönder. När eleverna inte har tillgång 

till en dator eller Ipad låter de flesta lärarna eleverna använda sin mobiltelefon, något 

som jag anser inte ska behövas då alla elever kanske inte har råd med en mobil. Det är 

skolan som ska tillhandahålla material, och eleverna bör inte drabbas när skolan inte 

kan det.  

 

Slutligen undrade jag: Vilken digital apparat av mobiltelefon, dator eller Ipad som var 

mest effektiv i skolans undervisning, och varför… 

 

Av den tidigare forskningen kan man förstå att mobiltelefonen, datorn och Ipaden har 

olika funktioner, vilket flera av lärarna tog upp. Olika digitala apparater är bra för 

olika saker, och i olika användningsområden. Av lärarnas resonemang är 

mobiltelefonen den absolut sämsta digitala apparaten eftersom den är liten och i stort 

sett likadan som en Ipad. Majoriteten av lärarna tyckte dock att datorn var den bästa 

digitala apparaten i undervisningssyfte. Man måste dock ställa sig något kritisk till 

detta eftersom lärarna som ansåg att datorn var det bästa alternativet för 

undervisningen arbetade på samma skola, medan lärarna som tyckte att Ipaden var det 

bästa alternativet arbetade på samma skola. Eftersom fördelningen mellan lärarna var 

ojämn kan resultatet bero på detta.  

 

Lärarna som förespråkade att datorn var den bästa digitala apparaten utifrån ett 

lärandeperspektiv ansåg att datorns fördelar som att det är enkelt att skriva på en dator 

med ett tangentbord, lättare att skriva en längre text genom att man får en bättre 

positionering med fingrarna, lättare att få upp en hastighet i skrivandet på datorn, det 

ger en bättre ergonomisk ställning än vad Ipaden gör och man kan använda många 

olika program. 

 

Lärarna som förespråkade att Ipaden var bäst utifrån ett lärandeperspektiv menade på 

att Ipaden hade fördelar som att den går snabbare att starta upp, snabbare i stort sett, 

den är en hållbar produkt, har det mesta man behöver (förutom ett tangentbord), 

sparar ström länge, den är lik elevernas telefoner och det är lite som kan gå sönder. 
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9 Slutsats 

 

Min genomförda studie visar påfallande positiva resonemang om digitala apparater. 

Av de sju respondenterna var fem helt och hållet övertygade om att digitaliseringen 

var framtiden, och att framtiden är här nu. Digitaliseringen är en stor del av samhället 

och för att eleverna ska kunna leva och bidra i samhället måste skolan lära eleverna 

hantera olika verktyg på rätt sätt, som i detta fall digitala apparater, för deras framtida 

jobb bland annat.  

 

Skolverkets riktlinjer tycks vara påfallande normgivande hos respondenterna, där 

lärarna berättat att de är ålagda av Skolverket och kommunen att digitalisera 

undervisningen. Jag tror att det beror på den norm i samhället, av den enorma 

förtjusningen av digitalisering som pågår just nu. Jag tror liksom en av lärarna 

resonerade att den pågående pendeln förmodligen kommer stanna av och gå tillbaka 

till det traditionella undervisningssättet med papper och penna så småningom, med 

inslag av digitalisering.  

 

Enligt de sju respondenterna innebär en ökad digitalisering många fördelar i skolan, 

som bland annat en bra struktur i undervisningen för lärare och elever, en bra kontroll 

över arbeten som lämnas in till läraren och som i sin tur kan lämnas åter till eleven, 

med hjälp av digitala apparater har man tillgång till ett stort utbud program och 

digitala läromedel som kan hjälpa eleverna i deras inlärningsprocess, samt att digitala 

apparater i allmänhet är snabba, smidiga och breda. 

 

En ökad digitalisering i skolorna hade också en signifikant nackdel som var den 

distraktion digitala apparater kunde ha för eleverna och ta uppmärksamhet från den 

lärarledda undervisningen. Det breda utbudet av mjukvaror som kan installeras i de 

digitala apparaterna är inte bara för utbildningssyfte, utan många elever blir störda av 

sociala medier och underhållning samtidigt som de försöker delta på lektioner, som i 

sin tur kan öka risken för stress hos eleverna.  

 

Enligt de sju respondenterna är mobiltelefonen den minst effektiva digitala apparat i 

undervisningssyfte. Mobiltelefonen är bra om man vill använda miniräknare, lyssna 
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på musik, fota av något eller söka snabb information. Datorn är bäst utifrån lärarnas 

resonemang, medan Ipaden kommer på en andra plats. Det finns olika åsikter om 

datorn och Ipaden hos lärarna, där lärarna som använder datorn i sin undervisning 

förespråkar datorn liksom lärarna som använder Ipads förespråkar Ipad. Datorn anses 

bäst för att den ger en bra ergonomisk ställning, har ett tangentbord och har större 

kapacitet för att installera olika program. Ipaden anses bäst eftersom den är snabb, 

smidig och hållbar. 

 

Alla lärare var eniga om att det är svårt att säga något om hur studieresultaten 

förändrats sedan man började använda digitala apparater i undervisningen. 

Lärarna var inte övertygade om det hade blivit bättre eller sämre, eller ingen 

förändring alls. 

 

Evidensen i den genomförda studien är enligt min bedömning huvudsakligen 

policydokument som publicerade rapporter, förordnanden som skolans nuvarande 

läroplan LGR11 och tre ganska stora forskningsrapporter, som alla visar på digitala 

internetuppkopplade apparaters olika fördelar och nackdelar i elevernas 

inlärningsprocess.  

 

Eftersom datorn och Ipaden anses vara två bra alternativ för eleverna i undervisningen 

anser jag att man ska låta eleverna använda dessa, men i frånvaro av sina egna 

mobiltelefoner. Jag anser att skolan bör blockera datorerna och Ipadsen från att 

komma åt program och sidor som inte är lämpliga i en klassrumsmiljö.  

 

Digitala apparater är ett bra verktyg i undervisningen för lärare och elever om man 

bortser från distraktionen av sociala medier och övrig underhållning. Jag anser dock 

att digitala apparater borde vara ett av flera hjälpmedel i skolan, men inte det enda. 
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Bilaga 1 

 

Information till respondenter i intervjustudien 
 

Hej! 

 

Jag heter Alice Petersson och studerar Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan 

med inriktning idrott och hälsa, samt samhällskunskap, på Gymnastik- och 

idrottshögskolan/Södertörns högskola i Stockholm. Det är nu dags för mig att skriva 

mitt examensarbete i samhällskunskap, och jag ska undersöka lärarnas egna 

resonemang om elevernas användning av digitala apparater i skolan (smarta 

mobiltelefoner, surfplattor och datorer).  

 

Jag är väldigt tacksam om du kan ta dig tid till att medverka på en intervju som max 

kommer att ta 30 minuter att genomföra. Jag kommer att spela in intervjun i syfte att 

använda i min studie. När studien är genomförd kommer samtligt insamlat material att 

raderas. Jag kommer att följa vetenskapsrådets fyra huvudkrav vid forskningsetiska 

principer, vilket innebär att deltagaren är anonym, skolan där deltagaren arbetar är 

anonym, det är frivilligt att delta i studien och den som deltar kan när som helst under 

studiens gång välja att avbryta sin medverkan.  

 

Hör gärna av dig vid frågor eller funderingar innan intervjun, annars ser jag fram emot 

ditt deltagande i mitt examensarbete.  

 

Med vänliga hälsningar 

Alice Petersson 

alice01.petersson@student.sh.se 

0708 399 102 

 

 

 



  VT 2018 
___________________________________________________________________________________ 

 Sida 49/49 

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor digitala verktyg 
 

Hur ser du på digitala apparater? (smarta mobiler, läsplattor och datorer) 

 

Får eleverna använda digitala apparater i din undervisning? 

 

Om ja, vilket/vilka och på vilket sätt? 

 

Om nej, kan du tänka dig att använda digitala apparater i din undervisning? I så fall 

vilket/vilka och på vilket sätt? 

 

Hur kommer det sig att du använder/inte använder digitala apparater när du 

undervisar? Finns det något argument du stödjer dig på? 

 

Vad använder du för program på den digitala apparaten du låter eleverna använda? 

T.ex. Word, Excel eller andra appar 

 

Varför använder du just det/dem programmen? 

 

Är det någon digital apparat du föredrar framför någon annan? Vilken och varför? 

 

Är det någon digital apparat som du inte gillar att använda? Vilken och varför? 

 

Hur upplever du att studieresultaten har förändrats sedan man började använda 

digitala apparater i klassrummen? 

 

Vad tycker du att fördelarna är med att använda digitala apparater i klassrummet? 

 

Finns det några nackdelar? 

 
 


