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Titel 
Digitala verktyg i undervisningssyfte 

 

 

English title 
Digital tools for teaching purposes 

 

 

Abstrakt 
Det övergripande syftet med undersökningen är att se hur pedagoger använder digitala 

verktyg i undervisningssyfte, vad som påverkar användandet och vilken påverkan det 

kan få för den enskilda eleven. Detta sett utifrån de intervjuade pedagogernas perspektiv 

och min tolkning av pedagogens perspektiv. Min undersökning grundar sig på att vårt 

samhälle blir mer och mer digitaliserat och att skolan åläggs att ta ett större grepp kring 

att lära elever att använda digitala verktyg i sin kunskapsinhämtning med syfte att 

eleverna, när de vuxit upp, har den digitala kompetens som krävs för att klara sig i vårt 

samhälle. I uppsatsens litteratur del tar jag avstamp kring detta genom läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidhemmet Lgr 11 (reviderad 2017) och skolverkets 

(2013) uppdrag att utvärdera digital användning i skolan vart tredje år.  

 

I undersökningen intervjuas pedagoger som i sin dagliga undervisning använder sig av 

digitala verktyg för att stötta elever i deras kunskapsinhämtning. Detta för att lyfta fram 

hur ett arbetet med digitala verktyg kan fungera och vad som kan hindra i arbetet med 

digital verktyg i skolan. Intervjuerna tematiseras utifrån undersökningens 

frågeställningar. Resultatet analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv och 

relationellt perspektiv där vikten av individers interaktion är central för inlärning. 

Resultatet visar på faktorer som omfattning av resurser, tid för utbildning, intresse och 

kunskaper påverkar pedagogens digitala kompetens och digitala användning. Resultatet 

visar på elevernas möjligheter till att använda digitala verktyg och utveckla digital 

kompetens i skolan är beroende av skolans resurser och kompetens.   
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1 Inledning 
Under mina år som pedagog har jag kommit i kontakt med flera undervisningsmetoder 

där ett digitalt verktyg är tänkt att användas av pedagogen som ett undervisningsstöd i 

främjandet av elevernas kunskapsinhämtning. De metoder det har handlat om har riktat 

in sig på läs- och skrivinlärning. Här har det varit metoder där jag som lärare samlar 

eleverna i grupp och har en gemensam genomgång av en text och där eleven sedan 

arbetar enskilt, i par eller grupp med olika uppgifter kring texten, allt beroende av ålder. 

För mig har de här metoderna lockat mig men samtidigt har det funnits begränsningar i 

mina kunskaper för användandet av digitala verktyget och det har funnits begränsningar 

i antalet digitala verktyg vilket har lett till att det har varit svårt att bygga upp 

undervisning kring digitala verktyg.  

 

Kunskap i digital kompetens har varit begränsat i kollegiet och medfört att digitala 

verktyg nyttjats ytterst begränsat. Elever har kommit till skolan med större erfarenheter 

kring vad digitala verktygen kan användas till än flertalet pedagogers erfarenheter vilket 

kan bidragit till att digitala verktyg begränsats och inte använts. Det här går i linje med 

Tallvids (2015) avhandling där han i sin undersökning beskriver att det finns en 

tveksamhet hos pedagoger kring nyttan av, kontra riskerna med, användandet av digitala 

verktyg. Pedagogernas visade tveksamhet och osäkerhet inför användandet av digitala 

verktyg och hur de skulle kunna lösa olika tekniska problem som skulle kunna uppstå 

vid digitalt användande. Osäkerheten fanns också i att hinna sätta sig in i och planera för 

det digitala användandet och det fanns argument för att eleverna skulle kunna använda 

det digitala verktyget till annat än vad undervisningen syftar till.  

 

I vårt samhälle idag är vi omgivna av tekniska intryck, både hemma och i skolan. Barn 

föds in i en digital värld och skaffar sig erfarenheter och kunskaper tidigt kring hur olika 

digitala verktyg kan användas så som till exempel TV, dator och lärplattor. 

I Lgr 11  står det att eleverna ska i skolan lära sig hantera och orienterar sig i dagens 

digitaliserade verklighet med ett stort informationsflöde. Skollagen (2010:800) utrycker 

att alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver för att lära och 

utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar utvecklas så långt som möjligt mot 

utbildningens mål. Vidare pekar skolverket (2016) på att skolans uppdrag är att 

stimulera eleverna till att utveckla kunskaper och värden genom ett motiverande 

arbetsätt som främjar lärandet.  Det här pekar mot att skolans uppdrag är att stötta och 
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stimulera alla elevers sociala och kunskapsmässiga utveckling så långt som möjligt 

genom att utgå från individuella förutsättningar och ta tillvara elevernas erfarenheter för 

att stödja och motivera dem till ett lärande. Specialpedagogiskt kan detta innebär att 

som specialpedagog ge ett organisatoriskt stöd för att leda ett utvecklingsarbete framåt i 

det här fallet det digitala. Undersökningen är en väg att upptäcka hur ett arbete med 

digitala verktyg kan användas i skolanspraktik och möjligheter för utvecklingsarbete av 

pedagogiskt stöd i digital användning. Där möjligheter står att finna för att som 

specialpedagog kunna stötta pedagoger i gagn för alla elevers individuella 

kunskapsinhämtning.  

 

Mot bakgrund av den vikt som styrdokumenten lägger vid att alla elever ska lära sig 

hantera en digitalt värld och ges ledning som motiverar till utveckling och de problem 

som forskningen visat gällande pedagogers osäkerhet i digital hantering riktas 

undersökningen mot hur digital användning kan användas som stöd i 

undervisningssyfte.  

 

 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur digitala verktyg kan används av pedagoger i 

undervisningen. Fokus riktas mot pedagogens användning av digitala verktyg i 

undervisningen och hur det påverkar motivation, inkludering och ett lärande för alla 

elever i målet mot att nå kunskapskraven.  

.  

 

Frågeställningar 

 Hur använder pedagoger digitala verktyg i sin undervisning? 

 Hur upplever pedagogen att arbetet med digitala verktyg påverkar på den 

enskilde elevens möjlighet till kunskapsinhämtning, inkludering och lust till 

lärande? 

 Vad menar pedagogerna styr användandet av digitala verktyg i skolan? 
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1.2 Begreppsförklaring 
 

App.: En app. är en nedladdningsbar applikation, program, för mobila enheter. (SAOL 

14, 2015) 

 

Blogg: En blogg är en webbplats/hemsida på internet som skapas för publicering och 

delning av innehåll med andra. Det som publiceras kan bestå av texter och bilder. I en 

blogg finns möjligheten att kommentera det som läggs in.  

(https://sites.google.com/site/plugga24se/genrekunskap/vad-r-en-blogg (2017-09-02)) 

 

Digital kompetens: Digital kompetens är goda kunskaper i hur informationssamhällets 

teknik fungerar. Här ingår kunskaper i vad tekniken kan användas till och kunskaper i 

teknikens möjligheter och risker. (skolverket, 2017) 

 

Digitala verktyg: Digitala verktyg är olika former av elektroniska maskiner som 

används som hjälpmedel. Digitala verktyg är tillexempel en dator, Ipad, surfplatta, 

lärplatta, kamera, smartboard, appar, olika lärportaler och internettjänster. 

 

En - En metod: En till En metod innebär att varje elev har varsin dator eller lärplatta att 

arbeta på i skolan. En - En kan också uttryckas med 1 - 1. 

 

Kunskapskraven: Kunskapskraven är de krav som elevens minst måste uppnå för att få 

godkänt i ett ämne. (skolverket, 2011) 

 

Lärmiljö: Lärmiljö är yttre förhållanden som påverkar inlärningen. (SAOL 14, 2015) 

 

Lärportaler: Lärportaler är webb-baserade lärmiljöer som innehåller digitalt 

läromaterial. 

 

IKT: IKT  står för informations och kommunikationsteknologi. IKT är ett 

samlingsbegrepp för hur digitala verktyg används. I skolan kopplas IKT till digitala 

verktyg och hur de digitala verktygen används i pedagogiskt syfte. (Skolverket, 2017) 

 



  
 

 

 

4 

Individualisering: Individualisering innebär att anpassningar görs utifrån individens 

enskilda behov och förutsättningar. (skolverket, 2011)  

 

IT: Informationsteknik. (SAOL 14, 2015) 

 

Padda: Padda är ett slanguttryck för Ipad eller android surfplatta. 

 

Smartboard: Smartboard är en stor interaktiv skärm och som kan användas genom att 

den kopplas till en dator eller lärplatta. 
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2 Bakgrund 
Detta avsnitt innehåller en litteraturgenomgång där kopplingar kring digital användning 

kopplas till skolans styrdokument, lärande och digitalisering, lärande och 

pedagogik/specialpedagogik och lärande och inkludering. Avsnittet avslutas med 

tidigare forskning. 

 

2.1 Styrdokument 

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att det ger varje barn och elev en bestående 

lust att lära genom inhämtning och utveckling av kunskaper. Utbildningen ska ge 

personlig utveckling kunna leda till aktiva livsval och en bidragande plattform för 

fortsatt utbildning. Utbildningen ska också ge barnen och eleverna en god grund för att 

aktivt kunna delta i allsidig socialsamvaro med förankring i grundläggande 

demokartiska värderingar. Utbildningen ska ge möjlighet till kostnadsfri användning av 

böcker samt andra tidsenliga verktyg. (skollagen, 2010:800)  

 

I skolförordningen (2011:185) står det att en förutsättning för att eleverna ska nå de 

minst uppsatta kunskapskraven behövs en strukturerad undervisning med fortlöpande 

lärarstöd inom utbildningens ram. 

 

I enlighet med skollagen står det i läroplanen (Lgr 11)  att skolans uppdrag är att arbeta 

för att individen ska stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. 

Förberedelse inför att leva och vara delaktig i dagens samhälle är en viktig 

utgångspunkt. Eleverna ska också förutom att inhämta kunskaper också lära sig att 

använda sina kunskaper genom kommunikation och samspel. Genom förvärvade 

kunskaper ska eleverna lära sig hur de orienterar sig i dagens verklighet med ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt. (Lgr 11) 

 

Skolverket har gett ut en reviderad version av Lgr 11 och där revideringen gäller från 

2017-07-01, och innebär förtydliganden kring digital kompetens i skolan. Här är vikten, 

förutom att eleverna lär sig att orientera sig utifrån informationsflödet och en snabb 

förändringstakt, även viktigt att lära sig ett sunt förhållningssätt till en ökad 

digitalisering.  
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Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitalisering 

påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet 

till 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 där igenom ge eleverna förutsättningar att 

utveckla digital kompetens. (Lgr 11, rev. 2017, s. 3)  

 

Här uppmärksammas att skolan ska arbeta med den ökande digitaliseringens 

möjligheter och risker så att eleven lär sig att på ett ansvarsfullt sätt använda digitala 

verktyg för att söka och bearbeta kunskaper.  

 

2.2  Utvärdering av digital användning i skolan 

Som tidigare nämnt har skolan ett uppdrag att lotsa och lära eleverna om och hur de ska 

använda sig av digitala verktyg. Sedan 2008 har skolverket i uppdrag att arbeta 

främjande kring användning och utformning av IKT (informations- och 

kommunikationsteknik). Det främjande arbetet innefattar användning av digitala 

verktyg, lärprocesser och process av framtagning av arbetsexempel. 2015 tog regeringen 

beslut att ge skolverket i uppdrag att föreslå IT-strategier för skolväsendet. Uppdraget 

innefattar att stärka digital kompetens hos elever och lärare och se över vilka IT-

strategisk kompetens skolledning besitter och hur detta kan tas tillvara i skolutveckling 

och för utveckling av undervisningen. I uppdraget ligger också att skolverket 

kontinuerligt följer upp och utvärderar elevers och lärares kompetens och användning 

av it i skolan. Skolverkets utvärdering ska följas av en rapport vart tredje år. 

(Regeringsuppdrag 2015)  Utvärderingen ska mäta om det föreligger en progression i 

IT-användandet i skolan. Första utvärderingen genomfördes 2008/2009 andra gången 

var 2012 och senaste gången 2015. Undersökningsmetod har varit enkäter och 

gruppintervjuer med lärare, elever och rektorer. (Skolverket 2013 & 2015) 

 

Skolverkets utvärdering 2012 visade på en ökad tillgång på datorer för lärare och en 

förbättring för antal elever per dator. Vilket tydde på ett närmande mot en till en metod 

(en dator till varje elev). Den visade också på att lärarna var i stort behov av 

kompetensutveckling kring förebyggande åtgärder kring kränkande behandling via 

nätet. IT-användning för eleverna bestod till största delen av att söka information på 
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internet och för skrivuppgifter. Bristande pedagogiskt stöd för användandet och 

krånglande IT-utrustning begränsade lärarnas användning. 

 

Skolverkets utvärdering 2015 visar att det skett ytterligare en ökad tillgång till IT-

utrustning och ytterligare ett steg närmare en - en metod (se avsnitt 1.2) för eleverna. 

Nästan alla lärare i grundskolan har tillgång till egen dator och ca tre av fyra 

grundskolor har alla klassrum utrustade med dataprojektor. Det är vanligare att elever 

har bärbara datorer än surfplattor men surfplattan har fått sitt genombrott. 

Undersökningen visar att användningen av IT ökat generellt i skolan både hos lärare och 

elever och används nu inom flertalet ämnesområden. IT-kompetens hos eleverna har 

inte förändrats och användningsområden är likvärdiga med tidigare utvärdering vilket är 

att söka information på internet och för skrivuppgifter. Lärarnas kompetens upplevs 

ligga kvar på samma nivå som tidigare, sju av tio upplever att de har en bra IT-

kompetens.  

 

Utvecklingsområden för att höja pedagogers kompetens inom IT fanns fortfarande som i  

tidigare utredning inom mer kunskap kring hantering av kränkningar på internet, hur 

läraren kan använda IT som pedagogiskt verktyg, hantering av ljud och bild plus lagar 

och rättigheter på internet. Utredningen visade på att behov av teknisk IT-support inte är 

täckt och att en förutsättning för IT-användning är teknisk IT-support. Utredningen 

visade på en ökning, från tidigare utredning, av tillgång till IT-support i grundskolan då 

fler lärare än tidigare upplevde att det fanns större tillgång till IT-support. Negativ 

stressfaktor i användandet av digitala verktyg utpekades av lärarna vara gamla 

krånglande datorer. Positiv förutsättning var större tillgång till digitala verktyg så som 

datorer, surfplattor och digital skrivtavla. (Skolverket 2013 & 2015) 

 

2.3 Lärande och digitalisering 

Det sätt som skolan har varit uppbyggt på kring arbetsformer och inlärning har 

historiskt sett likadant ut sedan skolan startade. Genom historien har det ansetts att 

informationsförmedling sker bäst genom noggrann metodisk planering och 

systematisering då informationen som förmedlas ska vila på vetenskaplig grund. 

(Kroksmark 2013) Vilket bekräftas i skollagen (2010:800) där det står  att "utbildningen 

ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet." (1 kap, 5§) Kroksmark (2013) 

pekar på att i dagens samhälle kan information vara förgänglig och med lätthet 
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förändras i och med digitalisering och nätets stora möjligheter till att både sprida och 

förmedla information för den enskilda individen. Han menar att skolans 

kunskapsbegrepp behöver omprövas liksom arbetsätt och arbetsformer då 

digitaliseringen skapar avgörande möjligheter. (Kroksmark 2013) 

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet sker över tid, vilket Kroksmark (2013) 

pekar på då han menar att arbetet med digitala enheter behöver studeras över tid för att 

man ska kunna se vad de har för långvariga effekter på undervisning och lärande. 

Skolan står under förändring och skolans strukturella arbetsform har blivit 

fragmentiserat (a.a. 2013) i sökandet efter hur dagens skola ska förhålla sig till 

människans förutsättningar i dagens digitaliserade samhälle. Enligt Kroksmark (2013) 

har människans kunskapssökande nu mer med intuition och flexibilitet att göra medan 

tidigare handlade det om invanda mönster, modeller och strukturer. Detta innebär att hur 

vi lär och hur vi lär ut är under förändring i och med digitalisering och detta kan skapa 

förvirring då våra invanda mönster i hur lärandet har sett ut luckras upp.  

 

En grundläggande fråga som kommer upp när det gäller digital användning är om IKT 

(informations- och kommunikationsteknologi) förbättrar elevernas lärande. I lärande 

situationer utgör IKT i form av tillexempel dator eller lärplatta ett redskap liksom 

papper och penna utgör ett annat redskap för att stödja ett lärande. Villkoren för elevens 

lärande kan förändras i och med användandet av IKT men lärandet är beroende av den 

pedagogiska kontexten. (Säljö & Linderoth 2015) 

 

2.4 Lärande och undervisning 

Björklid & Fischbein (1996) skriver att "pedagogik handlar om att studera och beskriva 

en målinriktad aktivitet och effekterna av denna." (s. 7) Pedagogik handlar således om 

hur någon i olika situationer kan påverka för att nå ett uppsatt mål som tillexempel 

pedagogen i skolan. För elevens måluppfyllelse ska nås behövs pedagogiska 

ställningstaganden i form av materialval och hur undervisningen på bästa sätt ska 

genomföras och med fokus på elevens förutsättningar och erfarenheter. I den 

pedagogiska situationen sker ett samspel som påverkas av individernas förutsättningar, 

miljön och tidigare erfarenheter.  
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Ahlberg (2015) uttrycker att "det är i undervisningssituationen elevers lärande och 

delaktighet tar gestalt". (s. 81) Här menar hon att hur undervisningen är organiserad i 

form av arbetssätt och i förhållande till elevernas individuella förutsättningar är 

avgörande för elevens kunskapsinhämtning. Hur ser elevernas mål ut är de realistiska 

och genomförbara, finns det en struktur som eleverna känner igen och på vilket sätt 

stöttas eleven bäst. Om eleven i undervisningssituationen saknar inspiration och 

motivation sänks lusten att lära. En ökad lust till lärande hänger samman med elevens 

självkänsla och elevens egen förmåga att våga prestera. Att stötta eleven till att våga tro 

på sig själv och sin förmåga innebär att krav och förmåga hos eleven är kompatibla samt 

att undervisningens struktur och variation är i balans. Ahlberg (2015) pekar också på 

klassrumssituationen som en komplex och måndimensionerad arena. Med det menar 

hon att i klassrummet ska pedagogen skapa en lärmiljö som bidrar till gruppens 

utveckling samtidigt som den enskilda eleven utvecklas både kunskapsmässigt och 

socialt. Hon pekar också på att pedagogen dagligen behöver se till elevernas olika behov 

och skapa en undervisning som möjliggör ett lärande för den enskilda eleven. Ett 

lärande som möjliggör att eleven uppnår kunskapskraven.  

 

Alexandersson (ref. Säljö & Lindroth  2015) använder sig av begreppet 

intersubjektivitet när han ska beskriva det meningsskapande som sker genom ett 

handlande och kommunikationen i ett socialtsammanhang. Han kopplar ett lärande till 

barnens praktiska görande, framför en dator, och den sociala interaktionen som sker 

genom att eleven kommunicerar och utbyter erfarenheter med varandra. Genom att ge 

eleven möjlighet att tillgå och använda sig av modern teknik möjliggörs förutsättningar 

för ett lärande som passar vår tids krav på IT-kunnande. 

 

Barn är olika och skolan ska organiseras utifrån den enskilda elevens behov. Det är 

skolans miljö som ska organiseras och förändras inte individen som ska anpassas. Det är 

yttre faktorer som ska vara inkluderande och möta upp elevers olikheter. (Alhberg 

2015) Körling (2012) pekar på skolmiljöns roll som en demokratisk plats och en social 

arena där lärandet sker i en gemenskap. Det demokratiska uppdraget handlar om 

mänskliga rättigheter och förståelse för sig själv och andra individer. I skolan formas 

och lär vi oss utifrån de värderingar som råder. Dagens elever är de som ska ta över och 

verka i vårt samhälle som blir allt mer digitaliserat. I dagens samhälle behöver vi kunna 

mötas på olika sätt vilket bland annat innebär att vi behöver interaktiva sätt att mötas. 
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Vilket i sin tur kräver digital kompetens. Vidare menar Körling (2012) att det finns en 

risk att det kan skapas ett digitalt utanförskap, exkluderande istället för inkluderande, 

där eleven trotts andra basfärdigheter så som läs, skriva och räkna inte skulle kunna 

använda sina basfärdigheter som förväntat i en digitaliserad värld om alla elever inte ges 

samma förutsättningar till att lära sig använda digitala verktyg. Här är det viktigt menar 

Körling (2012) att skolan är en demokratisk och socialt plats där vi utgår från hur vårt 

samhälle är beskaffat och med tyngdpunkt i verkliga situationer där vi kan diskutera, 

kommunicerar och lära utifrån en social gemenskap. 
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3 Tidigare forskning  
 

3.1 Förutsättningar som påverkar ett digitalt användande i skolan 

 

Tyréns (2013) avhandling beskriver lärares förutsättningar vid införande av 

digitalisering och användandet av datorer i klassrummet. Forskningen bedrevs på en 

grundskola för årskurserna F-9. Deltagande lärare arbetade i förskoleklass, årskurs 1 

och 3. undersökningen pågick under sex år och genomfördes genom enskilda samtal, 

kollegiala samtal och observationer. Resultatet av forskningen visade på förutsättningar 

som påverkar implementerings arbetet av digitalisering och användandet av datorer i 

klassrummet. Förutsättningar som påverkar är tillexempel tillgång till tid, material och 

kompetens. I undersökningen pekar Tyren på att ekonomiska resurser styr möjligheten 

till förändring då tid och material kostar pengar.  Tid menas här möjligheten till 

planering och organisering, möjligheten till kompetensutveckling och tillgång till 

datorer som gör det möjligt att använda dem på ett effektivt sätt. 

 

Perselli (2014) har i sin avhandling forskat kring gymnasielärares erfarenheter av 

digitala resurser. Lärarna som deltog i Forskningen stod inför ett genomförande till en 

till en undervisning med digitala verktyg men hade kommit olika långt i processen. 

Undersökningen genomfördes genom intervjuer och observationer. Det hon tittade på 

var vad som kan påverka lärarens användning av digitala verktyg i undervisningen. 

Hennes resultat visade på att lärarens erfarenheter påverkar vidden av digitala verktygs 

användning. Lärare med stor erfarenhet använde digitala verktyg i större utsträckning än 

de lärare med mindre erfarenhet. Erfarenhet, eget intresse, vana och känslan av kontroll 

hos läraren skapade större chans för att digitala verktyg blev en naturlig del av 

undervisningen. Tillgången till antal digitala verktyg påverkade lärarnas användning. 

Resultatet visade också på företeelse som tiden, som finns till förfogande att lära sig det 

digitala verktyget, stödet hos kollegor, gemensamt intresse hos kollegorna samt 

möjligheten till fortbildning, genom arbetet, påverkar vidden av användningen.  

 

Tallvid (2015) har i sin avhandling forskat kring vilka konse                            

                                      . Delstudier har genomförts på högstadium och 

gymnasium. Syftet med avhandlingen var                                    

                                                                        i ett klassrum där 



  
 

 

 

12 

varje elev har sin egen dator. Tallvids                                                

som det digitala arbetet i skolan kan                         .  

 

En av delstudiernas syfte var att beskriva och förstå lärarnas argument för att inte 

använda dator i undervisningen. Resultat visade här på att få lärare integrerat digital 

användning i klassrummet trots en ökad tillgänglighet av digitala verktyg. Resultaten 

pekade på brist på teknisk kompetens bland lärarna och då både i den pedagogiska 

användningen och  möjligheten att lösa tekniska problem på egen hand. Pedagogiska 

vinster sågs som små i jämförelse med det planeringsarbete som behövdes i ett digitalt 

upplägg av lektioner. Bristande kontroll sågs av lärarna som ett orosmoment. I den 

bristande kontrollen upplevdes risk att eleverna använde datorn till annat än vad 

undervisningen tillät och en oron över att tappa  kontrollen över elevernas uppgifter.  

 

3.2  Digital påverkan för elever 

 

Tallvid (2015) fokuserar en annan delstudie  i sin avhandling på lärarnas sätt att utforma 

och planera lektionsuppgifter i en miljö där varje elev har sin egen dator och arbeta på. 

Här var lärarens uppgift att planera och välja en lämplig metod där uppgiften var att lära 

eleverna att skalenligt göra en ritning av ett hus. Ett digitalt program med möjlighet att 

utföra skalenlig 3D-ritning valdes. Elevernas uppgift var att rita huset skalenligt och 

bygga en skalenlig modell i papp. Eleverna såg potential och utmaningar i att vidga 

uppgiften vilket i sin tur utmanade läraren till att vidga sin ursprungliga planeringen. 

Resultatet visade att eleverna motiverades till att utveckla uppgiften och att elevernas 

möjligheter att påverka utformningen ökade i en miljö där varje elev hade sin egen 

dator. I och med att eleverna motiverades till att utveckla uppgiften ställdes också 

läraren inför krav på flexibilitet i att frångå sin ursprungliga planering och möta upp 

elevernas krav på uppgiftens genomförande. Tallvid (2015) beskriver miljön som en 

pågående process när en-en metod (se avsnitt 1.2) används.  
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stad                                                                                               

                                                                                       

                                                           r genom flera olika 

kognitiva processer t.ex. visuellt och auditivt.  

 

                                                                                         

                                                                                            

                                                                    -                   

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                      

texten. 

 

Rasmusson (2015) avhandling handlar om att undersöka om det finns någon skillnad i 

läsförståelse av digitaliserad text                                                         

             -                                                                           

                                                                                             

          det digitala testet. I undersökningen kopplas det till att elevens kraft kan ha 

gått till hantering av datorn, tillexempel scrollning av texten, och att detta tar av elevens 

mentala förmåga som annars skulle ha gått till att försöka förstå texten.  
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4 Teoretisk utgångspunkt 
Den teoretiska utgångspunkten för studie är både ur ett sociokulturellt perspektiv och ett 

relationellt perspektiv. Dessa två perspektiv, anser jag, passar bra i undersökning då 

syftet är att ta reda på hur pedagoger använder sig av digitala verktyg i sin undervisning 

och hur det kan påverka motivation, inkludering och ett lärande för eleverna. Enligt 

Säljö (2011) visar det sociokulturella perspektivet att  människor är kulturella varelser 

som i samspel lär med sin omgivning.  Det relationella perspektivet tar också av stamp i 

mänskligt lärande genom relationens betydelse.  Aspelin och Persson (2011) skriver om 

betydelsen av social interaktion vid inlärning i skolan och benämner detta utifrån 

relationell pedagogik. 

 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 
 

4.1.1 Fysiska artefakter, intellektuella artefakter och mediering 

Lärandets villkor har inte sett likadant ut genom historien beroende på omgivande 

förutsättningar och de villkor som den rådande kulturen medfört. Den kultur som vi 

idag har skapat innehåller olika former av hjälpmedel och som medför att vi inte 

behöver, som tidigare, memorera utantill eller utföra vissa tunga kroppsarbeten. Våra liv 

har förändrats i och med utveckling av hjälpmedel som gör att vår förmåga att hantera 

vår omvärlden är mycket annorlunda än den som våra förfäder levde i. Ett centralt 

begrepp inom sociokulturell teori är mediering vilket innebär förmedling av kunskap 

och "att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är framvuxna ur, och där med 

färgade av vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap". (Säljö 2011, s. 81) 

Det här innebär ur ett sociokulturellt perspektiv att beroende av hur medieringen ser ut 

och används påverkar det individens tänkande och kunskapsutveckling. (Säljö 2011) 

 

Synen på kunskapsinhämtning ur ett sociokulturellt perspektiv är att kunskapen hos 

individen uppkommer i ett samspel, interaktion och kommunikation i ett socialt 

sammanhang. I interaktion med sin omvärld utvecklar människan fysiska redskap och 

intellektuella redskap så kallade artefakter. Artefakter  kan var olika typer av redskap 

som människan utvecklat för att underlätta i vardagen tillexempel spade, bil, TV, radio, 

dator m.m. Till intellektuella artefakter hör vårt språk, teckensystem och användning av 

olika symboliska system. Språket är människans kanal till förståelse för sin omvärld. 
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Människans förmåga att använda språket till att dela in i kategorier och begrepp gör det 

möjligt för oss att lagra kunskaper. Genom kommunikation skaffar vi oss erfarenhet, lär 

oss nya saker som vi i vår tur kan lära vidare. Vi människor utvecklar ständigt nya 

tekniker vilket är en naturlig del av oss. Vi tillverkar och tillämpar verktyg (artefakter) i 

en social kontext. Det är där i den sociala kontexten som inlärning sker. Lärandet sker 

genom att flera olika aktiviteter sammanfogas.  

1. Primära artefakter: själva verktyget. 

2. Sekundära artefakter:  Hur verktyget ska användas. 

3. Tertiära artefakter: Hur verktyget är uppbyggt. 

Relationen mellan dessa tre delar skapar ett lärande. (Säljö & Linderoth 2015)  

 

Det här innebär en växelverkan mellan människor i ett socialt sammanhang där ett 

görande och ett kommunicerande leder till förståelse för verktygets användningsområde 

och dess nytta.  I en sociokulturell utveckling använder människan fysiska artefakter 

och intellektuella artefakter i ett samspel för att hantera och klara av problem och 

sociala situationer. (Säljö 2011) 

 

4.1.2 Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 

Lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv sker genom ett socialt interagerande där 

individer utbyter erfarenheter. Hur vi hanterar olika situationer är enligt sociokulturellt 

perspektiv tätt sammankopplat och påverkningsbart av vår sociala och kulturella 

omgivning. Det här innebär, enligt ett sociokulturellt perspektiv, att lärandet uppstår då 

individen interagerar, kommunicerar och praktiskt gör i ett socialt sammanhang. 

Beroende av individens förförståelse, tidigare erfarenheter och det kulturella 

sammanhang som råder kan utgången av lärandet se olika ut. (Säljö 2011)  

Ahlberg (2015) pekar på sett ur ett sociokulturellt perspektiv att i, till exempel, skolan 

kan det skapas olika förutsättningar, normer och regler genom individernas interaktion 

med varandra vilket kan påverka lärandet.  

 

4.1.3 Vygotskij och lärande 

I ett sociokulturellt perspektiv, utgår synen på hur människan lär från den ryske 

teoretikern Lev S. Vygotskij tankar för mänskligutveckling. Tankarna här riktas mot att  

människan lär och utvecklas i den sociala miljö som individen befinner sig i och att 

individer påverkar och lär av varandra. (Säljö 2011)  
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Vygotskij använde sig av benämningen proximala utvecklingszonen i sina teorier kring 

mänsklig utveckling. Proximala utvecklingszonen innebär att människan är i en process 

där inlärning av något nytt sker i en växelverkan mellan tidigare kunskaper och nya. 

(Stensmo 2007)  

 

Vygotskij pekade på samband mellan lärande och inlärning där han menar att 

inlärningsprocessen börjar med barnets medfödda reaktioner hos som i interaktion med 

omgivningen bidrar till ett lärande. Genom interaktion och reaktion samlar individen på 

sig erfarenheter och anpassar sig till den sociala miljön. Han menar att 

inlärningsprocessen aldrig är ensidig utan att den omgivande miljön påverkar, 

individens inre instinkter och reflexer påverkar individens insamling av erfarenheter och 

möjligheter till förståelse och inlärning. Vygotskij åsyftar också på att individen 

behöver vägledning i sitt lärande för att lära sig handskas med ny kunskap och skapa 

förståelse för sin omgivning. (Lindqvist 1999) Enligt Vygotskij kan individer på samma 

utvecklingsnivå ändå ha olika förutsättningar  som bidrar till individuell utveckling. 

(Phillips & Soltis 2014) Det här innebära att interaktionen i ett möte kan falla olika ut 

beroende av individernas tidigare erfarenheter och att lärandet kan variera utifrån deras 

olika förutsättningar.  

 

Körling (2012) har utgått ifrån Vygotskijs teoretiska tankar när det gäller individens 

utveckling och lärande. Här ser hon att individens lärande sker i en kontext där 

relationen mellan den omgivande miljön, de människor som individen interagerar med 

har betydelse för hur kunskaper och lärande gestaltar sig. I lärandeprocessen ser hon en 

lärande miljö som jämkas genom gemensamt samspel mellan de människorna som ingår 

i sammanhanget. (a.a. 2012) Det är i enlighet med Vygotskijs tankar att lärandet 

förverkligas genom elevens egna erfarenheter och att utgången av lärandet ser olika ut 

beroende på den omgivande miljöns förutsättningar. (Lindqvist 1999)  

 

 

______________________________________________ 

I läroplanen (Lgr 11) kan tankar från Vygotskijs teorier och ett sociokulturellt perspektiv skönjas. Då 

läroplanen (Lgr 11) belyser vikten av kommunikation, samspel och praktiskt görande i lärandesituationer 

för kunskapsutvecklingen 
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4.2 Relationellt perspektiv 

Ett relationellt perspektiv innebär enligt Ahlberg (2015), att studera mänskliga 

beteenden utifrån relationer och interaktioner i den miljö som individen befinner sig i. 

Här pekar Ahlberg (2015) på att orsaker till att elever inte fungerar i skolan bör studeras 

i mötet mellan personer och den omgivande miljön och där hitta orsaken till vad som 

bidrar till att eleven inte fungerar i verksamheten. 

 

Persson (2013) skriver i likhet med Ahlberg (2015) om vikten av att se den pedagogiska 

verksamheten i stort ur ett relationellt perspektiv. Där alla elever utifrån sina behov kan 

mötas upp och få det stöd som de har behov av.  Enligt Persson (2013) har många elever 

i behov fått stöd genom specialundervisning som varit kortsiktigt baserat på en akut 

problembild. Fokus har legat på individens svårigheter och hur elevens svårigheter ska 

ändras. Åtgärder har ofta varit specialundervisning i klass eller i speciella grupper. En 

förändring här skulle vara enligt Persson (2013) att utgå från ett relationellt perspektiv 

som utgår från relationens betydelse och då titta på elevens förutsättningar i förhållande 

till omgivande faktorer.  

 

4.2.1 Relationell pedagogik 

Relationell pedagogik innebär ett relationellt perspektivtänk med relationens betydelse 

för lärandet i centrum. I  relationell pedagogik är det mötet mellan parter som bygger 

parternas erfarenheter och omgivande faktorer påverkar utgången av mötet. I mötet sker 

en ömsesidig process där den ena partens erfarenhet stöttar och hjälper fram den med 

mindre erfarenhet. Relationell pedagogik bygger på insikten om relationers betydelse 

och medvetna handlingar som syftar till att etablera och upprätthålla relationer som 

främjar lärprocesser. Här ses människan som en påverkningsfaktor och med en egen 

förmåga att påverka ett skeende. Skeendet påverkas dels av individens erfarenheter och 

av yttre faktorer från den omgivande miljöns kulturella aspekter i form av normer och 

värden. (Aspelin & Persson 2011) Beroende på människans erfarenheter kan utgången 

av ett skeende se olika ut beroende av interaktion mellan människor, deras tidigare 

erfarenheter och den rådande sociala norm som råder, dessa är i ständig växelverkan 

enligt Aspelin & Persson (2011). Aspelin och Persson (2011) poängterar att skolans 

pedagogiska arbetet är knutet till skolans sociala uppdrag och skolans kunskapsuppdrag 

vilka integrerar med varandra. De går inte att skiljas åt då individen lär i social 
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interaktion. Vilket kan ses utifrån att eleverna lär utifrån sina erfarenheter i samspel med 

sin omgivning och att i detta samspel skapas ett lärande där förståelse och kunskaper 

bildas. Körling (2012) pekar också på vikten av relationen i lärandet och att lusten till 

ett lärande kommer genom interaktion i det sociala samspelet. Hon menar att ett 

görande utan möjlighet till interaktion stoppar upp utvecklingen. Däremot om görandet 

bearbetas genom ett tänkande där den som ska lära ges möjlighet att i interaktion med 

sin omgivning argumentera och reflektera över görandet då sker en utveckling vilket 

kan leda till en lust att lära.  
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5 Metod 
I detta avsnitt kommer jag att beskriva val av metod, urval, genomförandet, etiska 

ställningstagande samt undersökningens reliabilitet och validitet. 

 

 

5.1 Val av datainsamlingsmetod 
Det jag i min studie ville undersöka var hur  digitala verktyg kan användas av 

pedagoger i undervisningen och hur detta kan påverka motivation, inkludering och ett 

lärande för alla elever i målet mot att nå kunskapskraven.  

 

Inför genomförandet av undersökningen läste jag om olika undersökningsmetoder. I 

Dahmströms (2011) bok fann jag information av olika undersökningsmetoder som 

enkätundersökning, observation och intervju. Efter övervägande mellan metoderna 

framkom det relevantaste för mina forskningsfrågor att genomföra en kvalitativ studie 

och då göra en "primärdataundersökning" (a.a. s. 83) genom intervjuer. Jag valde att 

genomföra intervjuerna genom att personligen besöka varje respondent. Enligt 

Dahmström (2011) finns det både fördelar och nackdelar med besöksintervjuer. 

Nackdelar kan vara att intervjua tar långtid och kan bli dyrt. Fördelar kan vara att den 

som intervjuar är på plats och har möjlighet att ställa följdfrågor för att komplettera 

svaren under  intervjutillfället. Det kan leda till att intervjun blir mer komplett då 

intervjuaren genom kompletterande frågor kan få mer djupgående förklaringar kring 

ämnet. (Dahmström 2011)  

 

Intervjun förbereddes genom ett manus. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att ett 

manus kan användas som en överskikt och förslag till frågor vid intervjun. De benämner 

denna form av intervju som halvstrukturerad och där frågorna och dess ordningsföljd 

inte är bindande. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) kan en kvalitativ intervju ses som 

                                 ”                                                      

                  ”. (s. 15) I undersökningen var det pedagogernas upplevda värld i 

forma av hur de använde digitala verktyg i undervisningen, hur det påverkar den 

enskilda elevens kunskapsinhämtning och vad är det som styr användandet av digitala 

verktyg som var i fokus. Kvale & Brinkmann (2014) pekar på att frågeställningar som 

utgår från hur-frågor i en undersökning gör att det blir relevant med kvalitativ intervju.  
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5.2 Urval 
Att välja respondenter till en undersökning handlar om att välja utifrån relevans för 

syftet med studien. (Bryman 2011) Då syftet med denna studie var att undersöka hur 

pedagoger använde digitala verktyg i undervisningssyfte och vad detta kan ha för  

påverka på motivation, inkludering och ett lärande för alla elever i målet mot att nå 

kunskapskraven föll valet av målpopulationen (Dahmström 2011) på 

pedagoger/klasslärare i skolan. Då möjlighet att undersöka hela populationen inte 

förelåg behövdes ytterligare urval göras. Enligt Dahmström, (2011) behöver alla 

undersökningar sina ramar och utifrån dessa definieras vilka olika urvalsenheter som 

ska undersökas. Urvalsenheterna var att respondenterna skulle vara 

pedagoger/klasslärare och arbeta med digitala verktyg tillsammans med eleverna i sin 

dagliga undervisning. För att begränsa ytterligare valdes låg och mellanstadielärare i en 

kommun. 

 

5.3 Pilotstudie 

För att pröva upplägget av intervjuguiden utfördes en pilotstudie. Enligt Patel & 

Davidson (2016) används en pilotstudie för att pröva en undersöknings upplägg och 

genomförande. Inför min intervjustudie ville jag testa intervjufrågorna utifrån hur de 

svarade upp emot undersökningens frågeställningar och om något behövde ändras eller 

förtydligas. Jag testade hur lång tid intervjuerna beräknades ta utifrån den 

intervjuguiden som jag konstruerat,  hur det skulle kännas att intervjua och mitt 

förhållnings sätt mot respondenten och den omgivande miljön. Jag ville känna på hur 

det var att genomföra en halvstrukturerad intervju och få erfarenhet av hur det  skulle 

kännas att inte följa intervjufrågorna från första till sista. Resultatet av pilotstudien var 

att jag insåg svårigheten med att hålla sig neutral, att hålla sig till frågorna och inte ledas 

bort och börja prata om annat. Jag upptäckte också att två av frågorna besvarade samma 

sak vilket medförde att den ena frågan plockades bort.  

 

5.4 Tillvägagångssätt 

Jag började med att skriva ett missivbrev (bilaga A) och där efter formulerades, ett 

manus, en intervjuguide (bilaga B). Intervjuguiden användes i en pilotstudie där 

frågorna testades och efter övervägande och borttagning av en fråga användes sedan 

samma intervjuguide till undersökningen i sin helhet. Missivbrevet skickades per mail 

till fyra grundskolor i kommunen. Mailet med missivbrevet sändes till respektive skolas 

rektor och i något fall också studierektor, då rektor ej var anträffbar. För att få tillgång 
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till respondenter som var representativa för undersökningen innehöll missivbrevet 

information om undersökningen och en önskan om att rektor vidarebefordrar brevet till 

pedagoger som arbetade med digitala verktyg i sin undervisning. I missivbrevet 

informerades respondenterna om hur intervjuerna skulle genomföras, användas och 

deltagandets frivillighet. När jag hade fått svar från pedagoger att de var villiga att delta 

i min undersökning kontaktade jag dem för att bestämma tid och plats för intervjun. 

Respondenterna fick också ytterligare muntlig information, vid intervjutillfället, kring 

vad deltagandet  innebar i form av etiska krav och frivillighet vid intervjun.  

 

Varje respondent intervjuades enskilt och hade inte sett frågorna i förväg. Jag ville med 

det göra möjlig att intervjuerna skulle bli spontana och mer som ett samtal, då jag såg 

det som en möjlighet att få respondentens egna tankar kring frågorna och inget som var 

tillrättalagt av funderingar i förväg. Intervjuguiden var ett stöd för mig vid intervjun 

kring vad som skulle tas upp men den följde inte någon strikt ordning men allt skulle 

beröras. Vid intervjutillfällena fanns tanken att intervjun skulle ske vid en lugn och 

ostörd plats så att innehållet i intervjun skulle stå i fokus. Varje intervju tog mellan 30-

50 minuter att genomföra. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefons 

inspelningsfunktion. Inspelningarna flyttades från telefonen till datorn. Därefter 

lyssnade jag igenom intervjuerna flera gånger innan de transkriberades. 

Transkriberingen skedde i omgångar genom att jag lyssnade, skrev, lyssnade igen och 

skrev. Intervjuerna skrevs av, först, ordagrant. Jag utelämnade i transkriberingen mitt 

eget hummande och har vid några tillfällen skrivit en sammanfattning av innehåll som 

jag ansåg inte berörde syftet för min undersökning. De transkriberade intervjuerna 

jämfördes, sammanfattades och analyserades. Slutligen sammanställdes ett resultat, en 

analys av resultatet och en slutdiskussion. 

 

5.5 Presentation av respondenterna 

Jag intervjuade fyra pedagoger var av en förskollärare och tre grundskolärare. 

Pedagogernas ämnesbehörighet såg olika ut men gemensamt täckte de upp alla skolans 

ämnen både de teoretiska ämnena och de praktiska ämnena. Alla fyra var kvinnor. Alla 

pedagogerna  hade erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg i sin undervisning, både 

som arbetsredskap att nå ut med budskap till eleverna och som ett arbetsredskap för 

eleverna. Hur länge de arbetat inom yrket såg olika ut, den som arbetat kortast hade 

arbetat i skolansvärld i 4 år och den som arbetat längst hade arbetat i skolansvärld i 23 
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år. På frågan om varför de blev lärare fanns det gemensamma tankar kring att tycka om 

arbeta med människor. Antingen var lärarutbildningen ett självklart val eller en process 

som mognat fram. Elevgruppernas storlek varierade mellan 18-32 elever per klass. 

Pedagogen med störst antal elever i sin klass arbetade i tvålärarsystem vilket innebär att 

de är två undervisande pedagoger på 32 elever. Den största gemensamma faktorn 

mellan de intervjuade pedagogerna var ett stort digitalt intresse. 

 

5.6 Etiskt förhållningssätt 
En forskare som ska göra en undersökning behöver ha ett forskningsetiskt tänk där 

forskaren ser till att ta hänsyn och skydda individen mot otillbörlig insyn. (Patel & 

Davidson 2016)  Vetenskapsrådets (2011) skriver om det forskningsetiskt tänket och 

bedyrar vikten av informationsöppenhet vid all forskning. En öppenhet för hur 

information anskaffas och används vid undersökningar med tanke på att inte tillfoga 

deltagarna någon skada.  

 

Inför och under min undersökning har jag beaktat de forskningsetiska principerna som 

vetenskapsrådet 2002 har sammanställt i fyra huvud krav. Dessa fyra huvudkrav 

innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

 I enlighet med informationskravet informerade jag respondenterna om 

undersökningens syfte. 

 

 I enlighet med samtyckeskravet informerades deltagarna om att 

undersökningen var frivillig att delta i.  

 

 I enlighet med konfidentialitetskravet, som innebär skydd mot att 

personuppgifter kommer annan än forskaren till handa, har jag valt att inte namn 

ge deltagarna eller nämna namnet på den kommunen som undersökningen är 

gjord i. 

 

 I enlighet med nyttjandekravet har jag tänkt på att all information som jag har 

samlat på mig genom undersökningen endast kommer att användas till det arbete 

som forskningen syftade till. (Vetenskapsrådet 2002) (Patel & Davidson 2016) 
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Information kring de fyra huvudkraven skedde genom missivbrevet och muntligt vid 

intervjuerna. Patel & Davidson (2016) pekar på att de som ingår i undersökningen ska 

kunna ta del av resultatet. Jag informerade om att när undersökningen är publicerad 

kommer de av deltagarna som är intresserade få ta del av den genom mig. 

 

5.7 Reliabilitet och Validitet 
Dahmström (2011) skriver att "hög reliabilitet är ett nödvändigt villkor för att vi skall ha 

hög validitet hos en mätning". Hon menar att stora slumpmässiga variationer vid 

mätningar gör att mätningen blir felaktig. Emellertid pekar hon också på att hög 

reliabilitet inte är en garanti för hög validitet. Reliabiliteten i en undersökning handlar 

om att förutsättningarna och egenskaper av det som ska undersökas ser likadant ut vid 

varje undersökningstillfälle. Det finns en tillförlitlighet i att det som undersöks görs på 

samma sätt varje gång. Validiteten i en undersökning handlar om att undersökningen 

bör mäta det som var tänkt att mätas i undersökningen.(a.a. 2011) Kvale & Brinkmann 

(2014) skriver att reliabiliteten står i relation till om resultatet skulle bli annorlunda om 

undersökningen genomfördes vid ett annat tillfälle eller av en annan person. Validiteten 

däremot påvisar giltigheten och sanningen i det som yttras.  

 

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur digitala verktyg kan används av 

pedagoger i undervisningssyfte och hur detta kan påverka motivation, inkludering och 

ett lärande för alla elever i målet mot att nå kunskapskraven. Det jag sökte efter var 

pedagogernas egna tankar och upplevelse av att arbeta med digitala verktyg i 

undervisningen. Kvalitativ intervjustudie, ansåg jag, var den mest lämpade metoden för 

min undersökning för att få svar på mina frågeställningar. Redan från början av 

undersökningen kretsade mina tankar kring undersökningens reliabilitet och validitet 

och olika faktorer som kan påverka. Olika saker som kan påverka reliabilitet och 

validitet i en undersökning, enligt Dahmström (2011), är tillexempel intervjuarens roll i 

hur frågor ställs, hur intervjuaren tolkar frågorna och vilken respons som intervjuaren 

utrycker med miner och  klädsel. Respondentens tolkning av frågorna påverkar och 

likaså kan påverkan av aktuella diskussioner i massmedia påverka hur svarsutgången 

blir. Kvale & Brinkmann (2014) pekar också på att olika påverkansfaktorer som kan 

vara ledande i en intervju så som tillexempel ledande frågor, kroppsspråket, verbala 

reaktioner kan ge positiva och negativa effekter på intervjun.  
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6 Resultat och Analys 
I detta avsnitt redovisas resultat och analys av intervjuerna som genomfördes i min 

undersökning. Jag sammanfattade de transkriberade intervjuerna fråga för fråga varefter 

jag tematiserade det transkriberade intervjumaterialet utifrån undersökningens 

frågeställningar. Analysen har gjorts med utgångspunkt från ett sociokulturellt 

perspektiv och relationellt perspektiv.  

 

Frågeställningar 

 Hur använder pedagoger digitala verktyg i sin undervisning? 

 Hur upplever pedagogen att arbetet med digitala verktyg har för påverkan på den 

enskilde elevens möjlighet till kunskapsinhämtning och lust till lärande? 

 Vad är det som styr, enligt pedagoger, användande av digitala verktyg ? 

 

 

6.1 Pedagogers användning av digitala verktyg i undervisningen 
 

6.1.1 Resultat 

Resultatet visade att alla intervjuade pedagogerna såg de digitala verktygen som ett 

hjälpmedel och stöd i undervisningen. De såg de digitala verktygen som ett komplement 

till det fysiska mötet och i kombination med andra pedagogiska arbetsformer. En av de 

intervjuade pedagogerna sa: "Jag tänker att det är viktigt att lära eleverna att hålla en 

penna och ha en läslig handstil men att man kan komplettera det med Word dokument 

eller skolplus." 

 

Pedagogerna nämner att de varvar digital användning där eleverna färdighetstränar på 

dator eller i appar med det fysiska mötet i klassrummet där pedagogen konkret kan visa 

och förklara. Vid genomgångar använder pedagogerna smartboarden för att på stor 

skärm kunna visa alla på en gång hur en uppgift ska genomföras innan eleven själv ska 

genomföra uppgiften. För uppkoppling till smartboarden användes antingen en dator 

eller en padda/lärplatta (Ipad eller android platta). Smartboarden användes också som 

interaktiv tavla för att visa eleverna en uppgifter som de sedan ska genomföra på egen 

hand i en app eller dator. En av pedagogerna använde nästan enbart dator i arbetet med 

eleverna. Övriga pedagoger varvade mellan dator och paddor/lärplattor vid 

genomgångar och elevernas individuella arbeten. Anledningen att en av pedagogerna 
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inte varvade mellan dator och padda/läsplatta var enligt pedagogen. "Padda har vi inte 

hållit på med så mycket, jag har inte gjort det så jag är inte bekväm med det" 

 

Några av pedagogerna använde sig av blogg, ett gemensamt arbetsforum på internet där 

eleverna kan utföra och bearbeta sina arbeten och pedagogen har möjlighet att följa 

elevens arbete och ge feedback på det som eleven gör. Ett par av pedagogerna filmade 

sina egna genomgångar, flippat klassrum (se bilaga C) och lägger upp dessa filmer i ett 

gemensamma forumet på internet, blogg (se avsnitt 1.2), där sedan alla elever i klassen 

kan se filmerna. Detta för att eleverna skulle kunna titta på genomgångarna i förväg 

eller i efterhand för att repetera. Det som lades in i det gemensamma forumet, bloggen, 

användes också som dokumentation över vad de arbetat med. Gemensamt 

arbetsmaterial till exempel genomgångar, ljudupptagningar, filmer och bilder användes 

som tillbakablickar eller för elevernas individuella repetitioner av det som gåtts igenom. 

 

En av pedagogerna använde film som ett utvärderingsverktyg i ämnet idrott. Filmerna 

spelades in med hjälp av en filmapp på en padda/lärplatta. Filmapparna användes till att 

filma under lektionerna för att pedagogen tillsammans med eleven kunna se hur 

uppgiften genomfördes, vad som var bra och om något behöver ändras eller göra 

annorlunda. Under idrottslektionerna användes filmning även av eleverna, då filmar de 

varandra, eleverna tittar tillsammans på filmen och ger varandra feedback på 

genomförande av uppgiften. Pedagogen utryckte,: "jag kan pausa och ringa in och visa 

hur jag skulle vilja att rörelsen såg ut i stället, eller vad jag tycker att de gör bra.......De 

får också använda det på varandra ibland när det handlar om att utvärdera..... kamrat 

bedömning. Kanske man inte kan vara med på den springaktivitet som jag har....Då kan 

man istället använda sig av en app....Där man får korta träningspass där jag kan skriva 

in vilka muskelgrupper som jag vill att dom jobbar med" 

 

Alla pedagogerna använde sig av datorer eller Ipads med appar för att anpassa 

aktiviteter och uppgifter för den som inte kan delta på lika villkor eller för den som 

behöver extra utmaning. För elever med läs och skrivsvårigheter använde pedagogerna 

appar och program där eleverna gavs möjlighet att lyssna till uppläst text och höra 

bokstavsljud och ord som skrivs. Individuella anpassningar riktas både till praktisk 

estetiska ämnen och de teoretiska ämnena. Anpassningarna riktar sig till att göra 

genomgångarna tydliga för alla elever, individuellt anpassade uppgifter och möjligheten 
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att ta igen eller repetera.  I matte och svenska använde pedagogerna lärportaler över 

nätet. Pedagogerna uttryckte att lärportalerna som de använde hade uppgifter som var 

lätta att individanpassa, de kunde se var eleverna befanns sig i sitt arbete, de kunde ge 

eleverna individuella läxor och de kunde ge individuell feedback direkt i elevens 

uppgift. Att kunna individanpassa och ge direkt feedback i uppgiften upplevdes av 

pedagogerna som intresse och motivationshöjande hos eleverna.  

 

6.1.2 Analys 

I ett sociokulturellt perspektiv är mediering och förmågan att använda artefakter 

bidragande till kunskapsutveckling. (Säljö 2011) Pedagogernas artefakter är i det här 

fallet de digitala verktygen och mediering är pedagogernas förmåga att använda de 

digitala verktygen till kunskapsförmedling. De digitala artefakterna användes av 

pedagogerna, som kompletterande artefakt i undervisningen och utrymme lämnades för 

andra pedagogiska upplägg. Förmågan hos pedagogerna att använda olika digitala 

artefakter kan ur ett sociokulturellt perspektiv ses som att pedagogen genom interaktion 

byggt upp erfarenheter och förståelse som de kan använda vidare till förmedling. 

 

Smartboarden används av pedagogerna för mediering då de vid genomgångar förmedlar 

sitt budskap men den kan också i sammanhanget sägas vara en artefakt som pedagogen 

använde för att nå ut med sitt budskap. Smartboarden är också en artefakt som användes  

av eleverna och då som interaktiv tavla. Andra digitala artefakter så som dator, 

paddor/lärplatta användes av pedagogerna för att göra individuella anpassningar och låta 

eleverna arbeta och färdighetsträna utifrån elevens behov och förutsättningar. 

Pedagogerna tillämpade de digitala verktygen som stöd för eleverna i läs- och 

skrivinlärning och för elever med läs- och skrivsvårigheter. Digitala program som 

möjliggör att eleven kan lyssna och läsa en text, höra bokstavs ljud, ord och meningar 

när de skriver i appen eller på datorn.  
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6.2 Digitala verktygs påverkan för elevens kunskapsinhämtning 
 

6.2.1 Resultat 

 

Positiv påverkan 

Resultatet från intervjuerna visade på att alla pedagoger upplevde att elevernas intresse 

och nyfikenhet väcktes genom digitala programs uppbyggnad. Genom utmaningar och 

belöningar sporrar programmen elevernas nyfikenhet och lust till lärande. En pedagog 

nämnde att skolans undervisning skulle kunna byggas upp på samma sätt som olika spel 

med nivåer och belöningar mellan nivåerna som ökar motivationen att fortsätta 

färdighetsträna. 

 

De digitala program som pedagogerna använde, upplevdes av samtliga pedagoger ha en 

tydlig uppbyggd struktur som underlättade alla elevers användning och förståelse för 

hur och vad de skulle göra. Vilket också sågs som bidragande stöd för alla elevers 

kunskapsinlärning. En av pedagogerna uttryckte det så här: "Små uppgifter som är 

väldigt tydliga, passar väldigt bra till de barnen  som behöver ha tydliga, en instruktion 

i taget".  

 

Pedagogerna pekade på att digitala program där elever får stöttning med läs- och 

skrivuppgifter, program som stödjer textuppläsning, stavningskontroll eller uppläsning 

av text ger elever möjlighet till likvärdig kunskapsinhämtning. Datorprogrammen och 

apparna ger eleverna , enligt pedagogerna, möjlighet att färdighetsträna utifrån sin nivå 

då programmen lätt kan individualiseras. Möjligheten till att ge eleverna snabb feedback 

både på uppgifter gjorda i skolan och läxor hemma ansågs öka elevernas motivation och 

lust till lärande vilket i sin tur upplevdes öka elevernas kunskapsinhämtning.  

 

Alla pedagogerna upplevde att förberedelse och genomförande av lektionsgenomgångar 

digitalt, genom smartboarden, gynnade eleverna kunskapsmässigt. Då smartboarden ger 

möjlighet att förtydliga det som pedagogen säger med text och bild. Pedagogernas 

upplevelsen var att användandet av ord och bild tillsammans gynnade alla elevers 

kunskapsinhämtning. Samtliga pedagoger upplevde också möjligheten att återanvända 

de digitala genomgångarna som repetition, enskilt eller i grupp, bidragande till stöd för 

alla elevers kunskapsinhämtning. En pedagog uttryckte att .."en del barn har svårt med 

genomgångar för att det går för långsamt........en klassgenomgång så här tar mycket 
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tid........ man blir avbruten och man tappar tråden...... de har inte orken att sitta och 

lyssna på en lärare som pratar om saker, de vill komma till saken på en gång. Det kan 

vara elever med ADHD problematik....... För dom kan det vara mycket skönare att sätta 

sig med sin dator hörlurar och bara kolla, så i stället för att det tar 20 minuter så tar 

det 4 minuter så har man essensen av det man vill ha fram." 

 

Ett par av pedagogerna som filmade sina genomgångar använde filmerna till att 

förbereda eleverna innan lektionsgenomgången. Eleverna gavs möjlighet att titta på den 

filmade genomgången hemma. Detta upplevdes, av pedagogerna, gynna alla elever till 

ökad individuell förförståelse och öka möjligheterna för alla elever att ta in kunskapen. 

De filmade genomgångarna kunde eleverna använda till förberedelse innan lektion, titta 

på under genomgången men även som repetition via gemensamt mediaforum till 

exempel blogg, vilket också ansågs gynna alla elevers kunskapsinhämtning. 

 

Samtliga intervjuade pedagoger upplevde också att digitala program/spel skapar ett 

lärande samspel mellan elever. Ett samspel som gynnar den enskilde elevens inlärning 

både socialt och kunskapsmässigt utifrån att eleverna hjälper varandra, delar 

erfarenheter elev till elev eller elev och pedagog.  

 

Negativ påverkan 

Några pedagoger pekade på att de var uppmärksamma på att digitala verktyg kan 

medföra svårigheter att få elever att utföra uppgifter som inte stöds digitalt. Till exempel 

läsa en bok eller skriva med penna. Det här upplevdes kunna störa den enskilde elevens 

motivation att lära och då skapa en negativ inverkan på kunskapsinhämtningen.  

Pedagogerna tog upp att olika förväntningar och otydlighet kring vad de digitala 

verktygen ska användas till i skolan sågs som bidragande orsaker till att minska 

elevernas motivation till att använda de digitala verktygen till skoluppgifter.  En av 

pedagog utryckte att det kan vara pedagogers otydlighet kring vad de digitala verktygen 

ska användas till i skolan som orsakar krockar och som leder till konflikter som i sin tur 

påverkar elevens kunskapsinhämtning. 

 

En annan nackdel som skulle kunna ha negativ konsekvens för den enskildes 

kunskapsinhämtning var upplägget att eleverna behövde ha någon form av digitalt 

verktyg med uppkoppling hemma för att förbereda sig innan lektion. Pedagogerna såg 
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en risk att dessa elever skulle kunna halka efter kunskapsmässigt då de inte har 

möjlighet att göra sina digitala läxor hemma eller förbereda sig inför en genomgång. En 

av pedagogerna uttryckte att "Förutsättningarna för eleverna är väldigt olika. Det är 

många som har digitala hjälpmedel hemma. Sedan finns det de som inte har något..... 

kanske har en telefon i familjen.... barnen har inte tillgång..... då kräver det att skolan 

kan hjälpa". En annan pedagogerna som filmade sina genomgångar och där eleverna 

förväntades titta på genomgångar i förväg sa: " Dator har alla i princip hemma och har 

man inte någon dator ....... får man vara här. De måste bli erbjudna samma, man kan ju 

inte bara liksom, säga att du ska ha en dator". Pedagogerna hade löst dilemmat att inte 

alla elever hade tillgång till digitalt verktyg i hemmet med att dessa elever gavs 

möjlighet att förbereda sig under en rast i skolan.  

 

Flera av pedagogerna framhöll att en negativ konsekvens för elevens 

kunskapsinhämtning var att digital uppkoppling kan locka eleverna till att använda det 

digitala verktyget till annat än det som undervisningen syftar till, tillexempel spel och 

youtube. Ett par av pedagogerna som arbetade med elever i årskurserna 4-6 pekade på 

en etisk risk där eleverna använder digital uppkoppling till ryktesspridning via sociala 

medier vilket skulle kunna, enligt pedagogerna påverka den enskilda endividens 

kunskapsinhämtning negativt. En av pedagogerna uttryckte sig så här om konsekvenser 

kring digital uppkoppling. "Chattrum och sånt här kanske måste stängas....... så de inte 

sitter och skriver elaka saker tillvarandra på lektionerna...... Just nu delas ju mycket på 

google dokument det innebär ju också att man kan ha fritt att kontakta folk..... det har 

ställt till det ibland 

 

6.2.2 Analys 

 

Positiv påverkan 

Eleverna använder de digitala verktygen som ett hjälpmedel, en artefakt, för 

kunskapsinhämtning. I enlighet med Vygotskijs proximala utvecklingszon (Stensmo 

2007) används artefakten här i en inlärningsprocess där elevens tidigare kunskaper 

används för att skapa nya kunskaper. Sett både ur ett sociokulturellt perspektiv och 

relationellt perspektiv väcks elevernas intresse och nyfikenhet för att lära genom social 

interaktion och kommunikation från pedagogen. Genom pedagogernas mediering, 

tillexempel filmer på nätet och i klassrummet, sker ett lärande dels genom 

kommunikation och genom social interaktion. Eleverna ges möjlighet att skapa 
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förförståelse för ämnet, bearbeta kunskapen till nästa mediering, genomgången i 

klassrummet. Filmerna kan sedan användas som repetition. Dessa olika steg kan ökar 

elevernas möjligheter till inlärning då eleven utifrån sina förutsättningar samlar på sig 

erfarenheter och genom bearbetning, inlärningsprocessen, skapar nya kunskaper.  

 

Artefaktens tydlighet i hur den ska användas upplevdes av pedagogerna underlätta 

elevernas inhämtning av kunskaper. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv och ett 

relationell pedagogik, kan det praktiska görandet i ett socialt sammanhang underlätta 

förståelsen för artefakten, bidra till tydligheten hos artefakten och i förlängningen öka 

motivation och lust till lärande hos eleverna.  

 

När pedagogerna stöttar eleverna i kunskapsinhämtning kan pedagogen ses som 

vägledare och som finns där för att hjälpa eleven till kunskaper och förståelse för sin 

omvärld. De individuella anpassningar pedagogerna påvisar utifrån digitala verktyg  kan 

ses i ett lärande samspel mellan individens tidigare erfarenheter och den sociala miljöns 

inverkan. Här kan den sociala miljön inverka till acceptans av den enskilda individen 

skapa gemenskap och delaktighet vilket kan bidra till inkluderande miljö.  

 

Negativ påverkan 

Pedagogerna beskriver några olika saker som kan ha negativ effekt på elevernas 

kunskapsinhämtning och möjlighet till inkludering. Ur ett sociokulturellt perspektiv och 

relationellt pedagogik uppstår lärande i social interaktion då individer byter 

erfarenheter. Parterna i mötet stöttar varandra och den med större erfarenhet hjälper den 

med mindre. Här kan pedagogernas oro över att inte få eleverna att använda andra 

verktyg än de digitala kopplas till vilka erfarenheter och förförståelse som möts i det 

sociala samspelet. Lika så pedagogernas upplevelse av att otydlighet kring användandet 

leder till konflikter mellan pedagoger och elever skulle kunna skapas av parternas olika 

erfarenheter och förväntningar på vad de digitala verktygen, artefakterna ska användas 

till. 

 

Pedagogernas beaktande av elevers olika förutsättningar kan ses både utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv och relationell pedagogik där sociala aspekter genom 

interaktion och kommunikation räknas in som påverkans faktorer för inlärning både 

positivt och negativt. Pedagogerna och eleverna använder här de digitala verktygen för 
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mediering både mellan sig och med omvärlden. Pedagogerna farhågor att det digitala 

verktyget kan användas som ett etiskt dilemma kan ur det sociokulturellt perspektiv 

eller relationellt perspektiv ses utifrån att individen påverkas i interaktion och beroende 

av vilka erfarenheter individen upplever påverkar det individen erfarenhetsmässigt 

negativt eller positivt vilket skulle kunna påverka elevens motivation till ett lärande.  

 

 

6.3 Styrande faktorer för användandet av digitala verktyg 

 

6.3.1 Resultat 

Resultatet visar att pedagogerna upplever  att det finns faktorer som är styrande när det 

gäller användandet av digitala verktyg . I intervjuerna fanns det en samsyn kring vad 

som styr användandet av digitala verktyg 

 

 Val av digitala verktyg 

Resultatet visar att valet av vilket digitalt verktyg som pedagogerna använder är 

beroende av vilka digitala verktyg som finns att tillgå, eget intresse och vilken 

erfarenhet pedagogen har i användandet av det digitala verktyget.  

 

Resultatet visade att hur pedagogen väljer att använda det digitala verktyget hänger i 

hop med ett eget intresse väckt av information kring digital användning. Informationen 

hade de intervjuade fått på olika sätt. Några hade fått det i form av föreläsningar och 

projekt och andra hade en ingång genom eget sökande efter information från nätet. En 

av pedagogerna uttryckte: "Jag var en av de först på en skolan som jag arbetade 

på....där jag fick prova att arbeta med padda. Det började med att jag fick vara med i 

ett film projekt..... insåg att det här.... kunde jag använda i skolan på ett ganska lätt 

sätt..... man kunde prova sig fram... Då började jag att leta appar." 

 

Enligt pedagogerna drivs deras användning av digitala verktyg av ett eget intresse för 

digitala verktyg. Ett intresse av hur det digitala verktyget kan användas för att gagna 

alla elever. Enligt alla intervjuade pedagogerna har det egna intresset lett till ett eget 

sökande efter mer information och testande för att lära sig mer. En gemensam drivkraft 

hos de intervjuade var sökandet efter något som skulle fånga elevernas intresse och som 

på ett lustfyllt sätt kunde stötta eleverna i deras kunskapsinhämtning. En av 
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pedagogerna sa: "Jag var ute och nosade på allt möjligt...fånga upp elever, .. på ett lust 

fyllt sätt. En dator tycker alla är enkelt och lätt. Det är ett bra verktyg. De är bekväma 

med det." 

 

 
Tekniskt kunnande 

Resultatet visade att alla pedagogerna ansåg det viktigt att de digitala verktygen måste 

fungera när de ska användas. Ett par av pedagogerna som arbetade med En-En metod 

(se avsnitt 1.2), uttryckte att arbetet blir sårbart när alla enheter inte fungerar och att 

genomförandet ofta kräver att de är dubbelt förberedda både digitalt och på ett annat sätt 

om tekniken strular. En av pedagogerna uttryckte att det emellanåt behövs en backup 

plan för undervisningsplaneringen när det digitala strular. Pedagogerna pratade om olika 

vägar för att täcka upp teknisktstrul till exempel en lättillgänglig IT-support, extra 

datorer eller en annan undervisningsmetod. En av pedagogerna menade: " Dels måst 

man ha verktyg som funkar. Funkar det inte behöver du ha en backup" 

 

Några av pedagogerna pratade om vikten av att själva vara tekniskt kunniga kring dator 

användning för att veta vad de ska göra i första skedet om datorn inte startar eller om 

det blir nätverksstrul. En av pedagogerna framförde att ett gemensamt tänk kring vilken 

utrustning, digitala program och appar man ska använda kan vara en förutsättning för att 

arbetet med digitala verktyg ska bli integrerat och komma alla elever till gagn. En av 

pedagogerna utryckte: " Vi behöver alla veta grundläggande om det strular prova,.. att 

starta om datorn, om något på nätet strular starta om med nätverkssladd i,.. så att det 

finns självhjälp." 

 
Kunskaper 

Resultatet av intervjuerna visade att alla pedagogerna såg kunskapsbrister vad gäller 

digital användning och tekniskt kunnande på sina respektive skolor. Flera av 

pedagogerna utryckte att det digitala arbetet på skolan var sårbart för eleverna därför att 

de endast var några få pedagoger som var kunniga i digital användning och om någon 

blev sjuk eller slutade fungerade inte arbetet med digitala verktyg. En av pedagogerna 

utryckte: "Om vi lärare vet hur det går till, hur vi lägger in böcker,...hur man gör,... hur 

vi lär eleven. Då blir det mycket lättare." 

 



  
 

 

 

33 

Pedagogernas erfarenheter var att elever kommer till skolan med erfarenheter och 

kunskaper kring användandet av digitala verktyg. Flera av pedagogerna upplevde också 

att elever kom till skolan med större erfarenheter av digital användning än de flesta 

pedagoger på skolan och att det kunde vara en anledning till att pedagoger undviker att 

använda digitala hjälpmedel. Av de intervjuade pedagogerna var det ett par som 

framförde att de lär sig använda digitala program tillsammans med eleverna. En av 

pedagogerna utrycker: "Jag kunde nästan ingenting när vi satte igång....Det dröjde bara 

några lektioner så var eleverna förbi mig i kunskap. ..vi bestämde tillsammans att det 

faktiskt inte är så dumt. Man får ett problem som ska lösas och sedan gäller det att 

tillsammans i gruppen komma fram till hur." 

 

Alla intervjuade pedagoger såg att utbildning och ökad kunskap av digitala verktyg hos 

pedagoger skulle ge fler elever möjlighet till digital användning vilket i sin tur skulle 

kunna leda till, enligt pedagogerna, ökad möjlighet att använda digitala verktyg som 

stöd för elever i behov.  

 

En form av lärtillfälle som några av pedagogerna berättade om var workshop som de 

deltagit i och där olika former av digitala program och metoder visades upp av andra 

pedagoger och där det gavs tillfälle att lära av varandra för att alla elever skulle kunna 

ges samma förutsättningar. 

 

 

6.3.1.4 Tid 

Tid var också en gemensam aspekt, här belyste pedagogerna att en av förutsättningarna 

för att alla elever ska gynnas krävs att fler pedagogerna ges tid till att lära mer om 

digitala verktyg och då både i form av utbildning och tid till eget prövande. En av 

pedagogerna uttryckte: "Det finns hur mycket möjligheter som helst det är tiden som 

inte finns bara. Det tar tid om man ska lära sig..." 

 

6.3.2 Analys 

Pedagogerna som jag intervjuade var alla väl insatta, pålästa och hade ett väl förankrat 

arbetsätt i användandet av de digitala verktyg som de använde sig av i undervisningen. 

Pedagogerna uttrycker att anledningen till att de började använda ett digitalt verktyg i 

undervisningssyfte uppkom genom eget intresse eller att det egna intresset väckts 
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genom ett projekt eller föreläsning kring ämnet. Ur ett sociokulturellt perspektiv och 

relationell pedagogik kan det ses att pedagogerna genom interaktion med sin omgivning 

lär nya saker som förankras i tidigare kunnande och som väcker förståelse och intresse 

för att lära mer. Inom både sociokulturellt perspektiv och relationell pedagogik talas det 

om att den med större erfarenhet stöttar den med mindre erfarenhet och att i den 

processen skapas förståelse för ny kunskap. Pedagogerna tar här stöttning av andras 

större erfarenheter för att skaffa sig ny kunskap och större erfarenheter för att i sin tur 

kunna ge stöd.  

 

Pedagogerna upplevde att elevers erfarenheter av digitala artefakter var större än hos en 

del pedagoger vilket kunna skapa konflikter om vad de digitala verktygen skulle 

användas till. Ur ett sociokulturellt perspektiv och relationell pedagogik  skulle 

konflikten kunna uppstå genom att pedagogen som borde vara den som ger stöd till 

elevens kunskapsinhämtning inte förmår stötta eleven då pedagogens erfarenhet är lägre 

än elevens vilket skulle kunna skapa otydlighet och möjliggörande av intressekonflikt. 

 

De intervjuade pedagogerna såg kunskapsbrister hos många kollegor både av digital 

artefakters användningsområde och teknisktkunnande. Sett ur ett sociokulturellt 

perspektiv och en relationell pedagogik skapas ett lärande genom interaktion i ett socialt 

samspel där individerna byter erfarenheter genom kommunikation och praktiskt 

handlande. Nya erfarenheter bearbetas med de gamla och skapar lärandet. Här uppstår 

då inget nytt lärande då knapphändiga erfarenheter möts. Det skulle kunna ses som att 

kunskapsbristen hindrar kunskapsförkovringen. 
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7 Diskussion 

I detta avsnitt kommer jag att föra en metoddiskussion och en resultatdiskussion. 

Resultatet kommer att diskuteras utifrån undersökningens frågeställningar kopplat till en 

skola för alla. I slutet av kapitlet kommer specialpedagogiska implikationer och förslag 

på fortsatt forskning. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Jag valde att använda mig av den kvalitativa metoden besöksintervjuer då jag i förväg 

ansåg att den metoden skulle kunna svara upp emot syftet med undersökningen. Syftet 

med undersökningen var att ta reda på hur pedagoger använder digitala verktyg, hur 

påverkas den enskilda eleven och vad påverkar användandet. Jag anser nu efteråt att 

metoden var lämplig och svarade upp emot undersökningens syfte. Metoden gav mig 

möjlighet att utveckla mina f                                                              

                                                                                       

                                                                                 

               .  

 

Pilotstudien gjordes för att få en känsla av hur det skulle vara att genomföra en intervju 

utifrån den intervjuguide som jag förberett. Jag ställde bara de frågor som jag hade på 

intervjuguiden detta för att se om frågorna svarade upp emot undersökningens 

frågeställningar vilket jag tyckte att de gjorde. Jag upptäckte att två av 

bakgrundsfrågorna gav samma svar, att det är svårt att intervjua och att miljön har 

betydelse. Detta beaktade jag sedan vid intervjuerna. 

 

Vid varje intervju var min förutsatts att intervjun skulle utformas som ett samtal och där 

den enskilda pedagogens upplevelse skulle prägla svaren. Dock är en intervju inte ett 

likställt samtal utan forskaren befinner sig i en maktposition. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) är intervjun en konstruktion som produceras i samspel mellan den 

                                                         ”                                

                            ” (Kvale & Brinkmann 2014, s. 19) Min upplevelse är att 

varje intervju blev ett samspel mellan mig som intervjuare och min respondent. Dock 

kan svaren på frågorna ha präglats av hur jag ställde mina frågor, blir de ledande, och 
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hur respondenten kan tänkas uppfattade frågan. Enligt Dahmström (2011) finns det 

alltid en risk att den som intervjuar styr det givna svaret. Jag har varit medveten om 

både risker och fördelar med ledande frågor och hur det kan styra respondentens svar.  

 

Enligt Kvale & Brinkmann (2014) "lämpar sig den kvalitativa 

forskningsintervjun särskilt väl för att ställa ledande frågor i syfte att pröva 

tillförlitligheten i intervjupersonernas svar och verifiera intervjuarens 

tolkningar. Ledande frågor behöver inte minska intervjuers reliabilitet, utan i 

stället öka den." (s. 214) 

 

Följdfrågor som uppkom under intervjuerna var olika beroende av vilken riktning som 

samtalen tog. Jag tog med i beräkningen att mina följdfrågor skulle kunna vara ledande 

men då med syfte att föra tillbaka respondenten mot mina ursprungsfrågor. Min 

uppfattning är att följdfrågorna tillförde förtydligande av det som respondenten 

förmedlade. 

 

När jag hade genomfört fyra intervjuer och transkriberat dem ansåg jag att jag antalet 

intervjuer var tillräckligt för att få svar på mina frågeställningar. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) ska antal intervjuer vara så många som behövs för att få svar på 

undersökningens frågeställningar. Jag anser att jag fick tillräckligt med svar på mina 

frågor för att kunna jämföra och analysera. I arbetet har jag valt att anonymisera 

respondenterna helt. Det som jag ville undersöka var pedagogers upplevelse av vad det 

digitala verktyget kan ha för nytta och vilka hinder som finns för den enskilda elevens 

kunskapsinhämtning. Jag valde att analysera svaren utifrån undersökningens 

frågeställningar med utgångspunkt i likheter och olikheter. Här ansåg jag inte att det 

hade någon betydelse vilken respondent som yttrade vad. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med undersökningen var att undersöka hur digitala verktyg kan används av 

pedagoger i undervisningen. Fokus riktades mot hur elevernas motivation, inkludering 

och lärande påverkas av digital användning.  

 

Mina frågeställningar var: 

 Hur använder pedagoger digitala verktyg i sin undervisning? 
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 Hur upplever pedagogen att arbetet med digitala verktyg har för påverkan på den 

enskilde elevens möjlighet till kunskapsinhämtning, inkludering och lust till 

lärande? 

 Vad menar pedagogerna styr användandet av digitala verktyg i skolan? 

 

Medan jag har bedrivit den här undersökningen har det utkommit en revidering av Lgr 

11 (rev. 2017) vilken jag också har skrivit om i bakgrunden. Där framgår det tydligare 

än tidigare att skolan ska arbeta för att lära alla elever att ansvarsfullt använda digitala 

verktyg. Eleverna ska genom skolan rustas för vårt digitala samhälle och genom 

pedagogers användning av digitala verktyg ska alla elevers kunskapsutveckling främjas.  

 

De pedagoger som jag intervjuade hade alla kunskap och erfarenhet i att använda sig av 

digitala artefakter i sin undervisning. Min upplevelse var att pedagogerna var trygga i 

förhållande till hur de skulle använda sig av digitala artefakter för att stärka alla elever i 

deras kunskapsinhämtning. Med det inte sagt att de alltid fångade upp alla elever med 

digitala verktyg men att det användes som komplement i den pedagogiska praktiken 

vilket kan gynna en inkluderande miljö där individen är olika och lär på olika sätt. Det 

här pekar Ahlberg (2015) på då hon skriver att i undervisningssituationen sker ett 

deltagande och lärande för eleven och att där bör beaktas elevens förutsättningar och 

behov kontra arbetssätt och hur det påverkar och stöttar den enskilda elevens 

kunskapsinhämtning. Tallvid (2015) påvisar i sin avhandling att digital användning 

motiverar den enskilda eleven till att utveckla uppgifter och att digital användning ökar 

elevernas möjligheter att påverka uppgifters utformning. Enligt Tallvids (2015) resultat 

utmanas också lärarens flexibilitet i att kunna utforma sin undervisning utifrån de behov 

som växer fram och inte stoppas av den ursprungliga planeringen. Här kan pedagogens 

trygghet i och erfarenheter av ett arbetssätt leda till flexibilitet som i sin tur kan leda till 

att eleverna motiveras till kunskapsinhämtning.  

 

När pedagogerna beskriver sitt arbete med digitala verktyg framgår det att de använder 

verktyget med förutsatts att stötta alla elever i deras kunskapsinhämtning. Dels genom 

genomgångar som förmedlas genom smartboarden där genomgången förtydligar och 

stöttar upp förförståelsen inför ett görande. De pedagoger som filmade sina 

genomgångar ökade stödet genom tillgång till ökad förförståelse genom elevernas 

möjlighet till att  se genomgången i förväg och möjlighet att kunna använda 
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genomgången som repetition. Pedagogernas möjligheten att förtydliga genomgångarna 

kan öka möjligheten att nå fler elever och genom detta också ge fler elever möjligheter 

att nå kunskapskraven. Min reflektion är också att elever som kan fokusera på 

genomgången, har möjlighet att skaffa sig förkunskaper och repetera av egen drivkraft 

och har egen tillgång till digitala verktyg har stora möjligheter att nå kunskapskraven. 

De elever som av någon anledning inte kan fokusera en hel genomgång, inte har den 

egna inre drivkraften eller egen tillgång till digitala verktyg  kan istället lätt halka efter 

och behöver någon form av extra stöd för att nå kunskapskraven trotts att digitala 

verktygen ger upprepade möjligheter till ökad förståelse. Här kan jag se ett 

specialpedagogiskt arbete organisatoriskt och individanpassat där olika former av 

pedagogiska insatser möjliggör en lust till lärande och där digitala verktyg kan vara en 

möjlig väg till kunskap.  De pedagogerna som deltog i studien uttryckte vikten av den 

enskilda individens behov och möjliga anpassningar. De digitala verktygen sågs här 

som en möjlig väg till individanpassning och som undervisningsstöd för elevernas 

möjligheter att nå kunskapskraven. De digitala verktygen tillämpades som stöd i 

undervisning både för att bygga upp strukturella ramar för undervisning och som 

stödfunktioner för elever som behöver stöttning i tillexempel läs och skriv eller för extra 

utmaningar. Ruply, Paige, Rasinsiki och Slough (2015) artikel kopplar till elevers 

olikheter och att elever lär genom olika kognitiva processer. De pekar på att digitalt 

verktyg med interaktiva möjligheter kan ge elever större möjligheter att skapa förståelse 

för text då texten kan förstärks både genom ord och bild. Här kan då det digitala 

verktyget användas som stöd för att öka den enskilda elevens förståelse och öka elevens 

motivation till ett lärande.  

 

I varje intervju framkom att en stor drivkraft till pedagogernas egna kunskaper om 

digitala verktyg var ett eget intresse som väckts genom någon form av digital kontakt. 

Svaren på frågorna kan ha påverkats av pedagogerna egna intresse både i positiv och 

negativ riktning beroende av vilka erfarenheter de har och beroende på hur de tolkade 

mina frågor. Det egna intresset verkar ha väckt en lust hos pedagogerna att själva sökt 

vidare, laborera själva, skaffat sig tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att 

använda digitala verktyg tillsammans med eleverna. Pedagogerna utryckte att de 

emellanåt laborerade tillsammans med eleverna och även tog stöd från eleverna då 

eleverna har mer kunskaper än de själva. För mig tyder det här på att pedagogernas egna 

erfarenhet av vad de vill använda digitala verktyg till medför en trygghet som möjliggör 
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att de inte är rädda för att ta stöd från den grupp som de ska lära, i det här fallet 

eleverna. Enligt skollagen (2010:800) som jag tidigare nämnt ska "utbildningen vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet". Här kan det utryckas som om 

pedagogerna prövar sina erfarenheter men kanske utan vetenskaplig grund då vårt 

samhälle och skolan står i sin linda i digitaliseringens möjligheter.  

 

Pedagogerna pekade också på kunskapsbrister i digitalkompetens bland kollegor och att 

detta medför låg användning och sämre möjligheter för eleverna att utveckla digital 

kompetens i skolan. Pedagogerna pekade på olika förutsättningar som påverkar 

pedagogernas möjligheter att använda digitala verktyg i skolan till exempel tid till att 

förkovra sig, resurser i form av digitala verktyg och utbildning. Det här går i linje med 

både Tyrens (2013) och Tallvids (2015) avhandlingar där resultat visar att 

förutsättningar som resurser och kompetens är viktiga aspekter i implementerings 

arbetet av digitala verktyg i skolan.  

 

Enligt Lgr 11 (rev. 2017) ska pedagoger använda digitala verktyg för att främja elevers 

kunskapsutveckling. Enligt skollagen (2010:800)  ska eleverna ges möjlighet att 

individuellt utvecklas så långt som möjligt med hjälp av lärverktyg som utbildningen 

tidsenligt fodrar. Tidstypiska lärverktyg kan vara olika digitala verktyg vilka eleverna 

ska lära sig hantera och använda på ett funktionellt sätt för att underlätta i sin vardag. 

Pedagogers kunskapsbrister kan leda till att eleverna inte ges möjlighet att använda 

digitala verktyg och då inte heller skaffa sig större erfarenheter för att bygga vidare på 

den kunskap som de besitter. I Rasmussnons (2015) avhandling om elevers läsförståelse 

skiljer sig mellan att läsa text på papper eller digitalt visade resultatet att eleverna 

presterade bättre vid läsning på papper. Men koppling drogs också till att en stor del av 

elevernas uppmärksamhet vid digitalläsning gick till att  hantera det digitala verktyget.   

Med ökade kunskaper och erfarenheter hos pedagoger av digitala verktygs funktioner 

ökar chansen för förståelse över hur och vad de digitala verktygen kan användas till i 

undervisningen. Detta kan då också öka elevernas möjligheter till att lära sig digital 

hantering. Vid till exempel digital läsning skulle då fokus riktas mot läsningen och 

mindre till den digitala hanteringen. Persellis (2014) avhandling pekar på att pedagogers 

kunskaper och erfarenheter och känsla av kontroll som viktiga  ingredienser om digitala 

verktyg ska bli en naturlig del av undervisningen. Detta kan påvisa att kunskaper bygger 

upp möjligheten till en tydlig struktur  i undervisningen vilket kan  leda till en miljö där 
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den enskilda elevens erfarenheter tas tillvara i samspel med pedagogen. Genom tydliga 

regler och normer skapas en trygg miljö där den enskilde elevens behov tas tillvara och 

inkludering blir möjlig.  

 

7.3 Specialpedagogiska implikationer 

Min undersökning har gjort att jag har fått en vidare inblick i vikten av förankrade 

kunskaper och struktur för att leda skolan i en riktning mot en skola för alla. Jag har i 

min undersökning fått syn på hur samspelet tillsammans med olika redskap/artefakter 

skapar förutsättningar för den enskilda individens utveckling. I min roll som 

specialpedagog tar jag med mig vikten av det sociala samspelet och hur det  

kommunikativa tillsammans med ett görande skapar lärande hos båda parter. Jag har fått 

inblick i att erfarenheter skapas av och tas med in i interaktioner och utmynnar i ett 

lärande som kan se olika ut beroende på den enskilda individens förutsättningarna. Jag 

har blivit upplyst om vikten av erfarenhet som i interaktion skapar ett lärande och att 

lärandet kan se olika ut. Säljö och Lindroth (2015) skriver "Hur eleverna lär sig något 

har betydelse för vad de lär sig" (s. 120). Genom undersökning har jag fått med mig 

digitala strategier som kan vara till gagn för elevens inlärning och som jag i min 

yrkesroll som specialpedagog kan ta tillvara för att stötta den enskilda eleven.  

 

Utifrån undersökningens resultat ser jag vikten av tid till digital utbildning hos 

pedagoger då kompetensen är låg bland pedagogerna men med ett krav att förmedla 

digital kompetens till eleverna. Ett krav där vårt samhälle förväntar sig att individen är 

kunnig i digital hantering. Här ser jag att jag i min yrkesroll kan vara en länk till 

pedagogerna genom stöttning av kunskaper i digital hantering där jag i form av 

specialpedagog ger stöd och råd åt pedagoger och ser till att digitala verktyg används 

som stöd i elevernas kunskapsinhämtning och att eleverna ges möjlighet att lära sig 

digital hantering. 

 

7.4 Förslag på vidare forskning 

Undersökning i den här uppsatsen har fokuserat på hur pedagoger kan använd digitala 

verktyg i sin undervisning, hur digitala verktyg kan stötta eleven i kunskapsinhämtning 

och vad som hindrar pedagogen att arbeta digitalt i skolan. Resultatet har visat att det 

brister i digital kompetens bland pedagoger och att det finns kunskapsklyftor med de 
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som kan och de som inte kan vilket medför att alla elever inte har möjlighet att använda 

digitala verktyg i skolan trots att skolan är ålagd att lära alla elever digital hantering.  

För fortsatt forskning skulle det vara intressant att studera och jämföra olika skolors 

upplägg för hur de tar tillvara existerande digital kompetens och hur den digital 

kompetens kan spridas för genomsyra hela skolans praktik och komma alla elever till 

gagn.  
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I 
 

Bilagor 

 
Bilaga A Missivbrev 
 

 

Missivbrev  18 maj -17 

 

Hej! 

Jag studerar till specialpedagog vid Linnéuniversitetet i Växjö. Jag  har under utbildning 

stött på flera olika sätt att använda mig av digitala verktyg i undervisningen och blivit 

allt mer nyfikna på hur olika pedagoger använder dessa verktyg i skolans verksamhet. 

Därför genomför jag nu en undersökning där jag försöker ta reda på om och hur 

pedagoger, som undervisar i skolan, använder digitala verktyg i sin undervisning. 

Undersökningen ska resultera i mitt examensarbete och genomförs genom intervjuer 

som beräknas ta ca 30 minuter.  

Jag skulle gärna vill komma ut på er skola och genomföra en eller flera intervjuer kring 

användandet av digitala verktyg. Jag skulle behöva komma och genoföra intervjuerna 

innan sommarlovet om så är möjligt. Intervjuerna kommer att spelas in, transkriberas 

och analyseras, inspelningarna kommer att raderas då examensarbetet är klart och 

godkänt. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och deltagandet är frivilligt. 

Skulle den som deltar i intervjun vilja avbryta intervjun är han eller hon fri att göra så. 

Jag hoppas på ert deltagande. 

 

Kontakta mig så fort som möjligt.  

Med vänliga hälsningar 

Ann-Katrin Levenstam, e-postadress: 

 

Handledare: Marianne Björn, Linneuniversitetet, Växjö, e-postadress:  

 

 

  



  
 

 

 

II 

Bilaga B Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 

Kön 

Utbildning 

Antal år i yrket 

Tidigare yrke 

Hur länge har du arbetet i skolans värld? 

Berätta varför du blev lärare? 

Hur många elever är det i din grupp? 

 

 

Vilka digitala verktyg använder du i din undervisning? 

 

Är det någon specifik undervisningsmetod som du kopplar till det digitala verktyget? 

 

Berätta hur du använder och arbetar med digitala verktyg i din undervisning? 

 

I vilka ämnen använder du digitala verktyg. 

 

Berätta hur du kom i kontakt med och valde att arbeta med digitala verktyg i din 

undervisning? 

 

Berätta om hur det digitala vektyget/en används av eleverna i undervisningen. 

 

Att arbeta med digitala verktyg kan du beskriva vilken påverkan det får för elevens 

kunskapsinhämtning? 

 

Beskriv pedagogiska konsekvenser digitala verktyg kan ha för eleven i undervisningen. 

 

Beskriv hur det digitala verktyget används för att gynna alla elever att nå målen. 

 

Beskriv vad det digitala verktyget medför för den enskilda eleven i den pedagogiska 

verksamheten. 



  
 

 

 

III 

Beskriv vilka förutsättningar som krävs för att digitala verktyg ska fungera för alla 

elever i den pedagogiska verksamheten. 

 

Beskriv vilka pedagogiska utvecklingsmöjligheter det digitala verktyg kan ha för att 

gynna alla elevers kunskapsutveckling. 

 

 

Ge exempel på.... 

Utveckla.... 

Hur tänkte du...... 

 

 

  



  
 

 

 

IV 

Bilaga C Beskrivning av digitala program och appar 

Här följer en beskrivning av ett antal digitala program som de intervjuade pedagogerna 

använde sig av i sin undervisning.  

 

Undervisningsmetod/Flippat klassrum 

Flippat klassrum är en metod där pedagogerna filmar sina egna genomgångar och 

använder dem i undervisningssyfte. Många av pedagogerna lägger upp sina filmer på 

youtube där det finns möjlighet för andra pedagoger att använda dem i sin undervisning. 

Eleverna ges möjlighet att använda de filmade genomgångarna i förväg eller som 

repetition på genomgångna moment.   

http://pedagog.stockholm.se/flipped-classroom/ 

 

Digitala program/appar 

Knoddarnas värld: Knoddarnas värld är ett digitalt läromedel i svenska och matematik 

för årskurserna 1-3. Knoddarnas värld består av interaktiva övningar där eleverna får 

belöningar genom att klara övningarna. I programmet finns en pedagog del som innebär 

att pedagogen har överblick över elevernas resultat och utveckling. 

https://www.nok.se/ 

https://www.youtube.com/watch?v=IxYQYLPEF64 

 

Inläsningstjänst: Inläsningstjänst finns för förskolan upp till gymnasiet. Tjänsten 

innehåller inlästa läromedel, studiestöd på modersmål, lärspel och testverktyg för 

kartläggning av dyslexi.  

https://www.inlasningstjanst.se/ 

 

Skolstil: Skolstil är ett skrivprogram med bokstavsljud. När bokstavstangenten trycks 

ner  hörs bokstavsljudet. Programmet läser upp ordet vid mellanslag och hela meningen 

vid skiljetecken (inte kommatecken). Hela texten kan läsas upp genom ett klick på 

högtalarsymbolen. I programmet kan man reglera läshastigheten, göra val kring textens 

storlek, färgsättning på texten och välja om man vill ha  hjälplinjer. Bokstäverna på 

skärmen ser ut som de bokstäver man lär sig att skriva förhand. Övningsblad som går att 

skriva ut finns att  tillgå genom programmet.  

http://www.skolstil.se/ 

 



  
 

 

 

V 

Dragondiktation: Dragondiktation är en dikteringsapp som skriver det du säger 

http://www.skolappar.nu/dragon-dictation/ 

 

Daisyspelare: En Daisyspelare är gjord för att läsa talböcker.  

https://bibliotek.sodertalje.se/web/arena/daisy-spelare 

 

Matteportal.se: Matteprotal är webb-baserad och finns som app eller program till datorn. 

Uppgifterna i programmet är uppbyggda som ett spel och belönas med monsterkort när 

uppgifterna har klarats.  

http://www.matteportal.se/ 

 

Matteboken.se: Matteboken.se är en gratistjänst från mattecentrum. Matteboken.se är ett 

verktyg för att studera matematik från F-klass upp till årskurs 9. 

https://www.matteboken.se/ 

 

iMuscle 2: Imuscle 2 är en träningsapp för olika muskelpartier. I programmet väljs den 

eller de muskler som ska övas och programmet visar hur övningarna går till.  

 

Dance fitness: Dance fitness finns som appar i olika variationer. Programmen är 

dansinstruerande. Det går att välja olika sorters dans och val av nivå. Nivåerna finns 

från nybörjare till avancerad.  

 

Seven - 7 minute Workout: Seven är en app till Ipad med Workout övningar. 

https://itunes.apple.com/se/app/seven-7-minute-workout/id650276551?mt=8 

https://play.google.com/store/apps/details?id=se.perigee.android.seven&hl=sv 

 

Bingel: Bingel är digital och är uppbyggd genom olika övärldar från årskurs 1-6. Varje 

årskurs har sin egen ö. På varje ö finns det färdighetsträningsmaterial för svenska, 

engelska och matematik. För mellanstadiet finns det övningar för NO inkluderat. 

http://sanomautbildning.se/Digitalt-material/Bingel/ 

 

Scratch: Scratch är ett digitalt läromedel med kodspråk för att skapa animationer, 

berättelser och spel. 

https://scratch.mit.edu/ 


