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Abstrakt

Föreliggande studie behandlar hur lärandet sker med hjälp av digitala läromedel i
skolan. Rektorerna, lärarnas och elevernas syn står i fokus för arbetet. Både
internationella och nationella studier har påvisat digitala läromedels effekter på lärandet.
Syftet med studien är att ge förståelsen av hur digitala läromedel påverkar lärandet samt
att belysa digitala läromedels positiva och negativa sidor. Studiens empiri består av tolv
intervjuer och tre observationer genomförda med rektorer, SO-lärare och elever inom tre
grundskolor i en liten stad i södra Sverige. För den här studien valdes en kvalitativ
metod i form av semistruktuerade intervjuer och observationer för att få djupare
förståelse av vilka effekter digitala läromedel har för lärandet och i så fall hur det
inkluderande klassrummet skapas. Resultaten indikerar att de intervjuade har en
överensstämmande förestälning om digitala läromedels påverkan i skolan. De menar att
digitala läromedel har positiv påverkan men genom bearbetning av intervjerna visades
att deras tolkningar av positiv påverkan är olika. Datorer i skolan utan lärarnas digital
kompetens och utveckling och stöd från skolans och kommunens sida kan inte skapa
goda förutsättnnigar för lärande. De räcker inte bara med datorer och digitala läromedel
i skolan.Tidigare forskning om datorer i skolan och deras påverkan på lärande
överensstämmer med föreliggande studiens resultat.

Nyckelord
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1 Inledning

Dagens samhälle är ett digitalt samhälle. Det betyder att digitalisering styr nästan alla

samhällets delar och att medievärlden påverkar vårt sätt att tänka och hantera

information. Sverige är alltid i topp på listor som visar IT-mognad och satsningar på

internetuppkoppling eller digitala medier. Skolan följer inte samhällets takt när det

gäller digital utveckling menar Diaz (2012) fastän dagens elever definieras som en

digital generation som med hjälp av digitala medel skapar sin erfarenhet och utvecklas

individuellt. Teman om medier i skolan och deras påverkan är aktuellt och intressant, ur

dels ett samhällsperspektiv vad gäller Sverige som en digitalkunskapsnation, dels för

lärarnas profesionella utveckling och kompetens samt för elevers lärande. Jag vill dock

påpeka att jag inte enbart ser det som en positiv kraft. Nya digitala medier i samhället

bör, liksom alla andra fenomen, studeras kritiskt på ett öppet och kritisk ifrågasättande

vis. Hylen och Grönlund menar att ” med datorer varje elev får ofta bättre skolresultat

och motivation men att resultaten inte kommer automatisk bara man köper tillräckligt

antal av datorer i skolan” (2011:11).

Dagens digitalisering av skolmiljöer bjuder allt mer på förändrat innehåll än tidigare.

Selander och Kress (2010) menar att dagens digitalisering är komplement till

existerande, vanliga läroböcker och att alltmer sidor finns på Internet i form av digitala

lärplattformer med innehåll anpassat till olika ämnen. Syn på lärandet har förändrats,

menar de, från minnekunskaper till dagens nya syn på lärandet och ”att en individ på ett

kritiskt sätt hitta, berabeta och granska material, producera och använda meningsful

information” (2010:61). Säljö (2000) menar också att ny informationstekniken ändrar

förutsättningar för lärande i skolan och formell undervisning och påverkar

arbetsfördelning mellan individer,kollektiv och artefakter och vår egen uppfattning om

samspel mellan individer och digitala resurser.

Mina egna erfarenheter om digitala läromedel i skolan har jag från min

verksamhetsförlagda tid (VFU) i en skola som var del av En-till-En projekt det vill säga

att alla elever på denna högstadiet hade datorer. Undervisningen var inom SO-ämnet

och läraren försökte skapa en bra och planerad undervisning med olika innehåll och

digitala läromedel som en del av undervisningen. Jag började reflektera över vilken

betydelse digitala läromedel har för lärandet idag, vad står i läroplanen samt vilken
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betydelse datorer har enligt rektorer, lärare och elever i skolan. Teman som är aktuella

väckte mitt intresse av att skapa förståelse för föreställningar om digitala läromedel i

skolan och deras olika sidor.

2 Bakgrund

Dagens elever tillhör den generationen som i vissa sammanhang kallas Homo Zappiens

(Veen och Vrakking 2006), digitalt infödda (Diaz 2012) eller Facebookgenerationen

(Johansson,Lundgren och Hellman 2013). Den digitalt infödda generation är van vid att

använda olika digitala verktyg som en del av livet. Veen och Vrakkning menar att

dagens generation har en transmedial kunskap, vilket betyder att ”de kan skaffa

kunskaper och observera informationsflöden mellan olika medier” (2006:33).Nya

digitala läromedel har sin plats i dagens undervisning. Deras användning menar

Selander och Kress (2010) skapar design för lärande och med design menar de

[...] ett sätt att skapa något nytt, eller att omskapa och bruka något på ett nytt sätt. Det handlar om

att läga något till världen som inte fanns där tidigare, även i mer vardaglig mening.

(Selander och Kress 2010:21)

Hur viktig digital kunskap är för varje individ visar EU och OECD lista med åtta

nyckelkompetenser för att visa vilka kompetenser behövs i samhället. Digital

kompetens ligger som den fjärde nyckelkompetens och begreppet definieras på följande

sätt:

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik

i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs grundläggande

IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera,

redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetnätverk via

Internet. (Nykelkompetenser för livslång lärande- en europeisk referensram, 2007:7)

Begreppet digital kompetens finns också i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen

och fritidshemmet 2011. Det är skolans ansvar att ”varje elev har tillräcklig digital

kunskap för att använda ny, modern teknik som ett verktyg för sitt lärande” (s.14).

Rektors ansvar i skolan är att utforma skolans arbetsmiljö så ”att eleverna har tillgång

till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och
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utveckla kunskaper till exempel bibliotek, datorer och andra hjälpmedel” (s. 18). Olika

arbetmetoder samt digitala läromedel har sin plats inom skolans ämnen. Inom SO-ämnet

bidrar användning av digitala läromedel till ämnets variation och elevers lärande.

Ämnets olika delar som har fokus på dagens samhälle, historia, geografi och religion

ger möjlighet för läraren att variera undervisningen.Det innebär att läraren kan använda

olika arbetsmetoder. Dessa kan inkludera digitala läromedel. På så sätt kan elever ges

möjlighet att hantera nya digitala utmaningar. Undervisningen i ämnet samhällskunskap

ska syfta till att ”ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och

kunskap om hur man söker och värderar information från olika kälor” (s. 199). Elever

ska lära sig om ”mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare

och granskare av samhällets maktstrukturer” (s. 202).

Dagens generation växer upp i medievärlden och använder teknik vilket gör att unga

människor skapar relationer och integrerar sig inom samhällets olika sfärer mycket mer

än sina föräldrar. Genom olika webbcommunities, forum, bloggar eller Facebook delar

dagens ungdomar sina aktiviteter och idéer med andra inom internetvärlden.

Relationerna saknar möten ansikte-mot-ansikte, men fungerar ganska bra (Johansson et

al 2013). Lärande sker inte bara inom skolans väggar där elever har direkt kontakt med

andra och deras lärande är mer reglerat med olika arbetsformer och metoder utan också

utanför. I skolan har elever möjlighet att med hjälp av nya digitala läromedel organisera

sina aktiviteter, intressen och lärande, men de skapar också en ny kultur genom att vara

aktiva deltagare. Nya generationer av unga människor är idag en del av samhällets

kultur som de själva skapar.

Informellt lärande skapar nya lärandemiljöer som är ”experimentella, innovativa och

stimulerande” för unga människor (Johansson et al 2013). Informellt lärande kan ses

som en utmaning för samhället att acceptera möjligheten att unga lär sig genom olika

datorspel, bloggar, grupper, egna inspelningar och producerade filmer. Samhällets och

skolans ansvar slutar inte med datorer i elevers händer. Med detta menar jag att staten

borde ha en mer detaljerad plan när det gäller digital satsning i skolan, plan som inte

bara innehåller datorer i skolan utan också en plan för digital utveckling och kompetens

hos lärare. Att bara ha tekniken betyder inte att digital utveckling sker automatiskt

(ibid). Selander och Kress (2010) precis som Johansson et al (2013) menar att elever i

dagens samhälle inte bara är konsumenter utan också producenter av information.
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Dagens nya syn på lärande, menar Johansson et al Hellman, skapar en förmåga ”att

producera meningsfull information” (2010:61).

Lärandet i skolan sker mest i kommunikation med andra och det är så elever delar sin

kunskap och erfarenhet med andra. Douglas och Brown (2013) skriver att i skolan lär

man sig inte bara av varandra utan också med varandra och påpekar kollektivitet som en

faktor för lärandet. Relationen mellan det personliga och det kollektiva är en

grundpelare i livslångt lärande (ibid.). Varje grupp eller kollektiv har en potential att

göra lärande intressant och inspirerande och att hjälpa individer att följa sina intressen.

Datorer och digital teknik tar allt mer plats inom samhällets olika delar. Livet utan ”det

digitala” ser nästan omöjligt ut idag när datorer och medievärlden styr nästan varje del

av människans värld. Men hur tolkas datorns olika möjligheter och vad betyder datorer

för individen och samhället idag? Säljö (2000) samt Alexander (2011) beskriver datorns

uppkomst med liknelsen som frälsare eller undergång. Alexander (2011) menar att

datamaskinen, som en tekninsk uppfinning, kan uppfattas som ett mäktigt och kraftfullt

verktyg i händerna på tekniteliten som bestämmer om världens gudomliga frågor och

vill rädda människor. Säljö (2000) påpekar mer om datorens vikt för arbetsfördelning

och relation mellan människors tankar och åsikter och digital teknik. Han menar att

datorer ”löser och skapar problem” (2000:248).

Föreliggande studie kommer att lyfta fram vilken betydelse digitala läromedel har för

lärandet enligt rektorer, lärare och elever samt vilka positiva och negativa sidor som

finns. Studiens fokus ligger på digitala läromedels betydelse för lärande samt hur

mediering, med hjälp av artefakter, sker inom dagens undervisning. Lärarens ansvar och

förmåga att planera och skapa undervisning som väcker eleverintresse och motivation

samt inkluderar alla elever, bidrar till elevers lärande och bättre prestation. Genom

diskussion och reflektion över vad de intervjuade rektorer, lärare och elever lyfter upp

som primära med digitala i skolan, har föreliggande studie en ambition att fördjupa mer

förståelse av hur användning av olika digitala läromedel kan bidra till en positiv

skolprestation och resultat.
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3 Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att belysa vad digitala läromedel har för betydelse inom SO-ämnet

på högstadiet samt för elevers lärande. Studien kommer också att synliggöra positiva

och negativa effekter som, enligt rektorer, lärare och elever, ligger bakom användning

av digitala läromedel. Följande frågor kommer att besvaras:

• Utvecklar digitala läromedel elevers lärande enligt rektorer, lärare och elever och i så

fall hur? Kan ett inkluderande klassrum skapas med hjälp av digitala läromedel i skolan

och i så fall hur?

• Hur använder elever digitala läromedel inom SO-ämnet i skolan?

• Har rektorer, lärare och elever samma syn på datorers roll i skolan?

• Vilka är digitala läromedels positiva och negativa sidor?

4 Tidigare forskning

Följande kapitel presenterar tidigare forskning inom området om digitala läromedels

effekter i skolan samt översikt om undervisningen med datorn i fokus i Sverige.

Presentationen av tidigare forskning kommer att vara indelad i tre delar: en del som

beskriver datorer och dess roll inom svenska skolor samt två delar om positiva

respektive negativa erfarenhet av datorer. Tidigare forskning presenterar internationella

samt nationella forskningar.

4.1 Datorer i skolan- från verktyg till läromedel

Undervisning med datorn i fokus kom till Sveriges gymnasieskolor för ungefär trettio år

sedan, under 1970 talet. Ämnet datorkunskap hade sin plats bland andra ämnen i

gymnasiet. Datoranvändningen var mest fokuserad på att lösa olika matematiska

problem. Utvecklingen gick vidare i mitten av 1980- talet. Då ändrades datorns syfte

inom undervisningen från ett verktyg som löser matematiska problem till effektivt

hjälpmedel inom olika ämnesområden i skolan. Under denna tid börjar allt fler lärare

utveckla sina egna digitala kompetenser genom olika kurser och seminarier. Men den

riktiga vändpunkten kom 1995 när datorer placerades mitt i undervisningen i skolan.

Statliga direktiv bestämde att resurser skulle satsas inom skolan för att förbättra digital

kompetens och användning av digitala läromedel hos lärare och elever (Diaz 2012).
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Skandinaviska länder har utfört statliga reformer när det gäller IT-satsning i skolan. I

Norge har nästan 70 procent av eleverna tillgång till bärbar dator i skolan. I Danmark

satsar regeringen nästan 1,5 miljarder danska kronor på IT i skolan. Finland har en

strategi och planerad satsning under åren 2011- 2015 på nästan 397 miljoner euro (Diaz

2012). IT-utveckling finns även i Sverige och detta bevisar Sveriges digitala agenda, en

rapport som beskriver regeringens satsningar för IT-utveckling i undervisningen.

Rapporten IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige (2012) visar att 39

miljoner kronor satsades mest på digital kompetens hos lärare under åren 2005- 2010.

Rapporten har mest fokus på skolans styrdokument och visar hur mycket digital teknik

skulle vara en integrerad del i undervisningen. En-till-En projekt (en dator per elev och

lärare) lever inom elva svenska kommuner men det kommer att ta tid innan alla skolor i

Sverige finns i projektet (Diaz 2012).

4.2 Digital kompetens hos lärare

Hur viktigt det är med digital kompetens och utveckling beskriver en av många lärare

som var en del av projektet som utbildar och ger digital kompetens till lärare i South

Dakota, USA. ”Learn how to do it or retire”, säger hon och visar på så sätt hur mycket

digital kompetens betyder för lärare (Sommervold och Goodwine, 2012). Lärare är

medvetna om digitala möjligheter i skolan som en viktig del i hela

undervisningsprocessen.

IT-kompetens hos lärare och satsning på deras digitala utveckling var en del av

regeringsprojektet i Sverige 1997. Då satsade staten 1490 miljoner svenska kronor

under tre år för utveckling av undervisningen och lärarnas kompetens (Appelberg och

Eriksson 1999). Programmet omfattade en satsning på kompetensutveckling av och en

dator som arbetsverktyg för lärare, en utveckling av IT-stöd till elever med

funktionshinder, e-post till samtliga elever och lärare och Internet till skolor.

Programmet som hette ” Lärandets verktyg- nationellt program för IT i skolan” satte

fokus på läraren i undervisningens förändring.
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4.3 Positiva erfarenheter

Internationell forskning visar effekter som IT-undervisning har på lärandet i skolor i

Europa. Forskning om europeiska skolor från 2006 visade positiva effekter när det

gäller elevernas resultat inom ämnen som engelska, naturvetenskap, design och teknik.

En undersökningen under perioden 1999 och 2002 omfattade elever på sextio skolor

som gick i årskurs 5 och 6. Undersökningen visade att undervisningsprocessen

påverkades positivt av nya digitala läromedel, där speciellt elevernas motivation och

koncentration förbättrades. Lärare hade positiva inställningar till digitala läromedel och

sa att lärandet förbättrades, men detta kan bero på att lärare som undervisade själva hade

mer positiva tankar om ny digital teknik. De menade att användning av nya digitala

läromedel i skolan kunde ses som en pedagogisk strategi (Balanskat, Blamire och

Kefala 2006).

En annan forskning som gjordes i de nordiska länderna är också från 2006 och hade

fokus på elevernas lärande och IT-inverkan i skolan. Forskningen genomfördes i

Finland, Sverige och Danmark och nästan 8000 personer (elever, lärare, rektorer i

grund- och gymnasieskolor samt föräldrar) delade sina egna erfarenheter av IT i

undervisningen. Resultaten visade att IT hade en positiv effekt på skolans övergripande

mål- att utveckla och förbättra elevernas lärande, deras grundläggande läs- och

skrivförmågor samt inlärningssituationer. Lärarna använde IT mest som ett stöd för att

utveckla det ämnesmässiga innehållet i undervisningen (Pedersen, Malmberg,

Nipper,Graem och Norrgård 2006.

Satsningen med fokus på datorer i elevers händer som skulle förbättra deras lärande

började för Sveriges del i Falkenberg 2007 och rapporter om denna satsning gjordes tre

år i rad. I projektet ingick två grundskolor med åk 7- 9. Resultaten visade att

arbetsklimatet i skolan var bättre och datorer var alltmer ett naturlig redskap som

användes mer och mer i undervisningsprocessen. Lärarna hade positiva inställningar till

datorer och menade att undervisningen gick framåt. Eleverna var också nöjda med

bättre och mer innehållsrika undervisningen och de roligare arbetsmetoderna. De

menade att datorer gav dem möjlighet att lättare hitta information (effektivitet) och att

skriva snabbare. Även föräldrar var positiva till hela projektet och fick bättre kontakt

med skolan och lärarna. De trodde att arbetet med datorer i skolan förberedde elever för

livet i framtiden som en del av samhället (Tallvid 2010).
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En sammanfattning av undersökningar i svenska skolor gjordes under åren 2010- 2013

av Grönlund, Englund, Andersson och Wiklund (2013). Projektet som heter Unos Uno

följer 24 skolor i 11 olika kommuner i Sverige och skolor som ingår i projektet har helt

eller delvis infört En-till-En projekt. Projektet Unos Uno analyserar olika perspektiv

som till exempel elevernas utveckling och lärande, pedagogens roll och arbetssätt,

skolledningens styrning och ledning samt samverkan och relation mellan skolan och

hemet. Grönlund et al. (2013) visar att nästan 81 procent av eleverna som ingick i

studien hade tillgång till Internet hemma och använde Internet för skolarbete och på sin

fritid. Variationen av arbetsmetoder med hjälp av digitala läromedel ger resultat

speciellt inom arbete med matematikundervisningen, arbete med källkritik och att skriva

sig till läsning. Lärarna och eleverna hade bättre kontakt via e- mail, då nästan 72

procent av eleverna kontaktade läraren flera gånger i månaden. 60 procent av lärarna

samt 82 procent av eleverna var nöjda att använda datorer i undervisningen.Fördelar

med En-till-En projektet är att elever skriver arbeten, söker information på Internet, gör

olika presentationer och håller ordning på sina anteckningar och allt går snabbare

eftersom eleverna har sina egna datorer de arbetar med. Eleverna menar att det mest

positiva med datorer är effektiviteten- det är exempelvis lättare och snabbare att hitta

information, skriva samt göra presentationer av olika slag.

Det finns områden där tydliga förbättringar ses med En-till-En projekt i skolan. Det

gäller en skola i Sollentuna i årskurs 1 och deras syfte ”att skriva sig till läsning”.

Metoden innebär att eleverna skriver, publicerar och återkopplar till varandra på en

gemensam webbsida. Läraren ger återkoppling till eleverna direkt på webbsidan.

Elevernas texter är fina oavsett finmotorik. Metoden ger grunden för bättre och

snabbare läs- och skrivutveckling hos elever skriver Grönlund et al.(2013).

En del av forskningen har fokus på lärarnas digitala kompetens och utveckling.

Skolverkets undersökning från 2005 hade fokus på kompetensutveckling hos lärare.

Enligt undersökningen måste lärarens kompetens ständigt utvecklas genom användning

av nya digitala läromedel och nya arbetsmetoder i skolan. Lärarna påpekade ett behov

av ständig IT-kompetens och utveckling, eftersom en del av lärarna kände sig osäkra på

användning av datorer i vardagligt arbete. Frågan om digital kompetens hos lärare var

och är en aktuell fråga mellan rektorer och lärare. Rektorer i undersökningen var eniga
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om att lärare i skolan hade möjligheter att utveckla sin digitala kompetens medan

lärarna satte fokus på brist på organiserade kurser i digital utveckling (Skolverket 2005).

En del av forskningen framhåller den positiva bilden och positiva effekter av IT-

satsningen i skolan. Datorer och de möjligheter som medföljer ses som framtidens

verktyg som ger grunden till bättre undervisning.

Men vid sidan av positiva effekter av IT-satsningen i skolan finns också negativa

effekter som visar en annan bild.

4.4 Negativa erfarenheter

Det finns inte lika mycket forskning som bevisar att det finns nackdelar med IT-satsning

i skolan. I sin avhandling om hur digitala medier och läromedel används i skolan skriver

Andersson (2009) om negativa sidor av IT-användning i skolan. Hon menar att datorer

inte kan ersätta läraren, eftersom läraren känner till elevernas kunskap och erfarenheter

och kan anpassa sin undervisning och sitt svar till den individuella eleven medan datorn

inte kan göra detsamma (ibid 2009).

Hur mycket lärarens digitala kompetens och utveckling betyder för positiva effekter när

det gäller digitala läromedel visar två olika forskningar från Peru och Rwanda. Båda

beskriver hur mycket satsningen på bärbara datorer kan vara negativt om det sker utan

lärarens digitala kompetens och utveckling. Horn (2012) skrivet att år 2007 utrustade

Perus regering 800 000 av sina elever i grundskolan med bärbara datorer. Syftet med

projektet var att använda digital teknik för att öka elevernas lärande. Projektet kostade

mer än 200 miljoner dollar. Men bara tekniken kunde inte förbättra elevernas resultat

utan passande arbetsmetoder och satsning på lärarens digitala kompetens. Hela projektet

var dåligt förberett. Det var nästan alltid problem med internet uppkoppling och barnen

kunde inte använda datorer. Men det största felet var lärarnas oförmåga att använda

datorer eftersom digital kompetens saknades. Så hela projektet kraschade till slut. Att

använda bara teknik för att förbättra lärande var inte tillräckligt utan lärarens digitala

kunskap, menar Horn (2012).

”One Laptop per Child” var ett stort projekt i Rwandas grundskolor med fokus på

bärbara datorer i skolans verksamhet. Forskningen visade negativa effekter på grund av
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lärarnas otillräckliga digitala kompetens och stora tekniska problem med datorer.

Lärarna påpekade att det finns ett stort behov av organiserade kurser som kunde hjälpa

dem med datorer och olika arbetsmetoder. ”The training must be repeated regulary so

that teachers don`t forget”, menade en av lärarna (Fajebe,Best och Smith, 2013:35).

Forskningen från Falkenberg visade också att lärarna kände sig stressade inför att inte

hinna med allt och att använda datorer på bästa sätt (Tallvid 2010). Andra

forskningsprojekt visar att även elever känner sig stressade och distraherade av datorn.

Faria,Weston och Cepola (2013) skriver om multitasking (att man sysslar med flera

saker samtidigt). Undersökningen visade de skadliga effekterna av laptop multitasking i

klassrumsundervisningen vilka var minskad koncentration och motivation samt att

eleverna som sysslade med flera saker samtidigt hade minskad förståelse för

föreläsningsmaterial. Genom multitasking hanterar elever två eller flera uppgifter på en

gång och detta kräver uppmärksamhet. Men att dela uppmärksamhet betyder bekymmer

för lärandet menar Faria et al (2013). Om samma distraherande faktorer hos elever som

gör flera saker samtidigt skriver också Wurst,Smarkola och Gaffrey i sin forskning

(2008).

Flera forskningsrapporter sätter fokus på elevers hälsa och olika psykiska och fysiska

problem.Tron och Ciccarelli (2012) forskning från Australien, som omfattar 537 elever

mellan 9 och 11 år, visar hur användningen av datorer påverkar barnens hälsa. Barnen

hade problem med ryggont och muskelvärk och kände sig stressade på grund av detta,

vilket berodde på att de hade varit bakom en datorskärm några timmar varje dag.

Samma fokus hade forskning från Finland som gjordes under åren 2008- 2011 med 227

finska elever mellan årskurs 5 och 7. Resultaten visade att barnen skulle använda

datorer bara tre timmar per dag. Forskaren Heidi Syväoja menade att mer än tre timmar

dator användning hos barn skulle leda till försämrad inlärningsförmåga. Hon menade

även att det finns en koppling mellan låga resultat i skolan och användning av Internet i

skolan och hemma (Syväoja 2012). Även forskning från Sverige visar att elever hade

problem med hälsa och klagade på huvudvärk och besvär med ögon, rygg och nacke.

Enligt Grönlund et al. (2013) förbättrades inte den fysiska arbetsmiljön med En-till-En

satsning i skolan och det fanns inte möbler i skolorna som var anpassande för

datoranvändning.
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4.5 Sammanfattning

Kapitlet ”Tidigare forskning” sammanfattar en del av det arbetet som har gjorts vad det

gäller datorers positiva och negativa effekter. Vid en genomgång av denna forskning

kan det konstateras att positiva erfarenheter med datorer och digitala läromedel i skolan

lyfter upp bättre arbetsklimat, elevernas bättre koncentration och motivation, bättre läs-

och skrivförmågor, variation och effektivitet i arbetet, innehållsrik och varierad

undervisning samt bättre stöd för ämnesmässiga innehållet. Negativa erfarenheter visar

brist av kontinuerlig digital kompetens och utveckling hos lärare, datorer som

distraherande faktor, lärarens oro att inte uppfylla alla arbetsuppgifter samt fysiska och

psykiska problem hos elever (ryggont, muskelvärk samt stress). Delen om datorns

uppkomst med liknelsen som frälsare eller undergång beskriver en av många datorers

uppfattningar och tolkningar i dagens samhälle. I mitt arbete kommer jag att inrikta mig

på vilken betydelse och effekter digitala läromedel har i skolan inom ett specifikt ämne

samt dess positiva och negativa sidor. Hur rektorer, lärare och elever tolkar datorers roll

i skolan kommer också att vara fokus för arbetet.

5 Teorianknytning

Teorianknytning skapas med hjälp av sociokulturell teori och beskriver viktiga begrepp

i teorin. Först presenteras en definition av begreppet lärande, följt av en genomgång av

den sociokulturella teorins viktigaste begrepp.

5.1 Definition av begreppet lärande

Begreppet lärande har olika tolkningar. Det beror på att begreppet är svårt att definiera

på bara ett sätt. Säljö (2010), i Lundgren, Säljö och Liberg, menar att termen har många

betydelser med varierande tolkningar. Med lärande menar han olika intellektuella och

manuella färdigheter samt vårt sätt att lära oss genom språkliga bilder som vi använder.

Säljö identifierar lärandet som en medveten process medan Selander och Kress (2010)

tolkar lärandet som ”en ökad förmåga att engagera sig i världen på ett meningsfullt vis”

(2010:32). De menar att man genom att använda olika teckenvärldar kan utvecklas

kunskapsmässigt.
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5.2 Samspel med andra

Grunden till barnets utveckling ligger i samspel med omgivningen, miljön och andra

människor. I skolan betyder det kontakt med kompisar och lärare. Lärandet kan inte ses

som en isolerad process hos människor utan mer som ett samarbete och en interaktion

med miljön och en produkt av inre och yttre processer. Med inre processer menar

Vygotskij (2007) människans tankar, känslor och psykiska processer som relaterar sig

till yttre processer. Tillsammans skapar de lärande genom medierad process. Med detta

menar han att barnet, i kontakt med andra, lär sig att tänka, reagera, hantera olika

situationer, hitta lösningar och lär sig även regler. Med sin kreativitet, kontakt med

andra, kultur och historiska redskap, skapar barnet sin identitet och formar sig som en

individ i skolan och samhället.

Dagens undervisningsprocess riktar sig mot barnets aktiva deltagande att skapa en miljö

som positivt påverkar inlärningsprocessen och lärandet. Säljö menar att barnet lär sig på

olika sätt och ”genom Internet får tillgång till virtuella mötesplatser för många olika

intressen” (2000:241). Att hantera ny teknik och använda olika metoder påverkar

lärandet på så sätt att elever har möjlighet att hantera information från olika källor,

möjlighet att jämföra olika innehåll på olika sätt och att med variationer av

arbetsmetoder utveckla sitt lärande. Säljö ser skolan som ”den socialt organiserade

utvecklingszonen” (2000:249). Med detta menar han att skolan är en mötesplats där alla

deltagande möts och utvecklar sina förmågor med hjälp av andra (lärare och kompisar).

Läraren bygger idag en miljö och skapar situationer som påverkar lärandet som är en del

av en kvalitativ process och en del av sociokulturell miljö. Olika redskap, till exempel

datorer, har sina effekter och påverkar individen till att vara aktiv och skapa interaktion

med sin omvärld. Dagens undervisning har förändrats genom tiden och visar idag inte

bara passiva deltagare (elever) som sitter stilla och lyssnar på lärarens röst. Skolan idag

visar inte samma bild eller som Lee beskriver:



13

[...] Place designed so that each child had a specific place to sit, own chair or a place

on the bench. This simple spacing of children as individuals, fixed in place in line

facing teacher, allowed the teacher easily to see when a child was moving (Lee, 2001:79)

Dagens undervisningsprocess lämnar tidigare traditionell undervisning med lärare som

förmedlar den egna sanningen menar Säljö (2000) till förmån för en mer flexibel

process där alla deltagare har rätt att på bästa sätt skapa lärande och utveckling. Om den

eviga sanningen skriver också Vygotskij (2007) och menar att kunskap inte är en passiv

och bestämd process, utan en process som förändras ständigt genom aktiva relationer

med andra människor.

5.3 Appropriering

Vygotskij (2007) menar att människor ständigt befinner sig i situationer som kräver

individens utveckling och förändring. Med detta menar han att varje situation en individ

befinner sig i leder individen framåt till nya kunskaper och olika samspelssituationer.

Säljö (2010) i Lundgren et al, menar att appropriering eller förmedling sker i familj där

första lärandet och kommunikationen skapas. Alla aktiviteter inom familjen påverkar

barnet och hennes eller hans utveckling vilket kallas för den primära socialisationen.

Den sekundära socialisationen kommer under skolperioden och barnet lär sig mer

komplexa uttryck eller vetenskapliga begrepp som kanske inte finns inom den primära

socialisationen.

Vygotskij (2007) var intresserad av skillnaden mellan den primära och sekundära

socialisationen och beskriver skillnaden som vardagliga respektive vetenskapliga

begrepp. Han menar att vardagliga begrepp har i sig mer empirisk erfarenhet medan de

vetenskapliga begreppen är mycket mer teoretiska. I skolan, under

undervisningsprocessen, möts två begrepp: å ena sidan står elevens tidigare erfarenhet

och å andra sidan vetenskapliga begrepp. Lärarens ansvar i denna relation är ”att utmana

elevens tänkande”(2007:13). Möten mellan det vardagliga och det vetenskapliga bygger

grunden till nästa viktiga begrepp i den sociokulturella teorin – den närmaste

utvecklingszonen.
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5.4 Den närmaste utvecklingszonen

Individens utveckling sker i interaktion med andra och kunskap som människan har är

en process av interaktion. Den närmaste utvecklingszonen är ett viktigt begrepp inom

sociokulturell teori för att förstå lärandet och barnets utveckling. Vygotskij (1978)

menar att varje kontakt och interaktion med andra människor leder till en ny kunskap.

Genom en god kommunikation med andra, lärare eller kompisar, skapas lärandet. Han

menar att läraren ger eleven ett stöd som är viktigt för eleven för få en djupare förståelse

av olika vetenskapliga begrepp. Det betyder att med lärarens hjälp och kommunikation

kan elever gå framåt i sitt lärande. Vygotskij beskriver detta som den närmaste

utvecklingszonen som hjälper i relationen mellan inlärning och utveckling. Han

beskriver den på följande sätt:

[...] Avståndet mellan den verkliga utvecklingsnivån som bestäms av oberoende problemlösning

och den potentiella utveckling som fastställs genom problemlösning i vuxen vägledning, eller i

samarbete med mer kapabla kamrater (Vygotskij, 1978:86).

Centralt i den närmaste utvecklingszonen är att människan är i behov av interaktion och

kommunikation från andra (mer kunniga personer) för att gå framåt i sitt lärande och nå

en djupare kunskapsnivå menar Vygotskij (2007).

5.5 Språkets betydelse

Språkets primära funktion är den kommunikativa funktionen. Vygotskij (2007) menar

att människor kommunicerar med varandra och skapar social kontakt i form av olika

interaktioner. Språket, menar Vygotskij, har den primära rollen i

generationsöverförande av samhällets kulturella redskap, erfarenheter och vanor som

hjälper yngre generationer att förstå världen de lever i.

Barnet skapar sin identitet och börjar vara en del av samhället genom kommunikation

med andra. Språket skapar möjligheter att lära sig om andra individens perspektiv,

erfarenhet och världsbild. Språket är den grundläggande psykologiska redskapet och

grunden till individuell utveckling och social interaktion anser Vygotskij (ibid.)

Kommunikationen mellan människor sker genom tänkande och språk. Språkets delar
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förenas i språkets två funktioner: språkets förmedlande funktion (ordets yttre sida) och

funktionen att tänka (ordets inre mening) skriver Vygotskij (ibid). Det betyder att

skapade ord har sin kommunikation och kulturella betydelse.

Vygotskij menar att:

[...] Word meaning is a unity of both processes (thinking and speech) that cannot be further

decomposed. That is, we cannot say that word meaning is not a word but an empty

sound (Vygotskij, 1977:244).

Han menar att det yttre språket visar ord materialiserat och förvandlar tanke till

konkreta ord.

Kommunikativa relationer med andra är inte begränsade och det finns alltid plats för

vidare aktiviteter. Språkets olika funktioner hjälper barnet att vara aktivt deltagande i

sin lärandeprocess. Elever lär sig genom interaktion och språket, genom vardaglig

kommunikation. De byter idéer, arbetar tillsammans, diskuterar om olika teman och

presenterar sitt arbete i form av olika inspelningar, filmer eller presentationer. Språket är

deras redskap för att vara aktiva och integrera sig inom gruppen i skolan och omvärlden.

Språkets utveckling och användning formar grunden för eget lärande.

5.6 Mediering

Människans lärande skapas genom olika aktiviteter med omvärlden, men denna relation

är inte direkt. Aktiviteter mellan individer och omvärlden sker med hjälp av kulturella

redskap eller artefakter och det kallas för mediering. Med artefakter menar Vygotskij

(1978) kulturella redskap som finns från tidigare generation men också produkter som

tillhör till den världen vi lever i. Vygotskijs tolkning av mediering presenteras med

triangel som presenterar relation mellan människor, redskap och världen. Med ”subjekt”

menar Vygotskij människan som med hjälp av ”verktyg” eller artefakter skapar relation

med ”objekt” eller världen.
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Verktyg

Subjekt Objekt

Figur 1 visar människans verksamhetssystem. Människan- värld och artefakter bildar en

enhet.

Denna relation beskriver Vygotskij på följande sätt:

Consequently, the simple stimulus-response process is replaced by a complex, mediated act[…]

In this new process the direct impulse to react is inhibited, and an auxiliary stimulus that facilitates

the completion of the operation by indirect means is incorporated (Vygotskij, 1978:40).

Artefakter finns idag som redskap som hjälper människor att hantera situationer i vår

vardag. De är en del av vårt liv och har i sig kunskap från tidigare generationer. Deras

omvändning påverkar vårt liv, tankande och våra handlingar. Med hjälp av artefakter

skapas individens kreativitet och inspiration med lärandet. Artefakter skapar medierande

relationer till världen omkring oss.

Idag använder vi inte bara verktyg som finns från tidigare. Vi skapar också nya

artefakter som är produkter av våra egna aktiviteter. Datorn anses ha förutsättningar att

skapa en produktiv lärmiljö, där artefakter som finns, och hjälper till bättre

kommunikation och lärande. Mediering i skolan ska kunna hjälpa elever att på ett

produktivt sätt lära sig om nya saker och utveckla sitt lärande. Tanken är att med

digitala läromedel inom SO i skolan, i form av digital information, filmer, bilder och

digitala läroböcker, skapa mediering som utvecklar lärande och förbättras elevens

intresse och motivation. Kommunikation med andra, med hjälp av artefakter, ska kunna

ge möjligheter för elever att diskutera, förklara och skapa inspirerande miljöer för det

samtida lärandets utmaningar.
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5.7 Sammanfattning

Kapitlet Teorianknytning presenterar viktiga begrepp i den sociokulturella teorin som

kan användas i dagens skola och undervisning. Vygotskijs begrepp om mediering och

artefakter har sin plats i form av olika metoder och verktyg i skolan. Med hjälp av olika

digitala läromedel eller artefakter har elever möjligheter att vara aktiva och utveckla

medierande relationer som bygger vidare deras lärande. Den nya generationen får

information genom olika källor. I huvudsak genom Internet. Härvidlag är förstås språket

avgörande för att förstå kulturella artefakter och beteenden. I min empiriska studie vill

jag sätta fokus på hur medierande situationer skapas med hjälp av medierande verktyg

(digitala läromedel) i skolan. Jag vill belysa hur digitala läromedel används i dagens

undervisning och på vilket sätt de påverkar lärandet.

6 Metod

I följande kapitel kommer jag att redogöra för studiens metod, urval och

tillvägagångsätt. Kapitlet kommer också att innehålla metodkritik och en diskussion om

etiska överväganden och hur de har använts under arbetets gång.

6.1 Metodval

För att undersöka studiens syfte har en kvalitativa metod använts. Kvalitativ metod

försöker att komma under ytan och syftar till djupare kunskap och förståelse om

människors idéer, tankar, uppfattningar eller beteende. Enligt Bryman (2008) utgår

grunden till kvalitativ metod från verkligheten och praktiken och har sin grund i en

hermeneutisk ansats. Empiriska undersökningar har gjorts genom semistrukturerade

intervjuer och observationer. Semistrukturerade intervjuer ger mer flexibilitet, menar

Bryman (2008:206). Med detta menar han att under intervjun finns en möjlighet att

diskutera mer om teman eller frågor som har betydelse för forskningsresultatet.

Tillsammans med semistrukturerade intervjuer gjorde jag observationer på två

grundskolor som ligger i en mindre kommun. Tanken med observationer var att följa

SO-läraren under en dag och vara på lektionerna. Det var tre observationer, vilka tog

cirka 90 minuter vardera. Under observationerna brukade jag sitta längst bak i

klassrummet. På så sätt kunde jag undvika att störa elever eller lärare. Jag var en så

kallad icke deltagande observatör och med detta menar Patel och Davidsson en situation
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där man är” utanför detta som sker i observationerna” (2003:97). Observation som

metod används ofta inom kvalitativ metod tillsammans med intervjuer. Under mina

observationer använde jag löpande protokoll för att med mina egna ord beskriva vad

som skedde under lektionerna. Jag skrev mina anteckningar för att ha en mer detaljerad

bild av skolans verksamhet under SO-lektionerna.

6.2 Urval

Undersökningsgruppen består av tre SO-lärare som arbetar på högstadiet och är

verksamma på tre skolor i en liten stad i södra Sverige, tre rektorer på samma skolor

samt sex elever på högstadiet i samma skolor (tre tjejer och tre pojkar). En av rektorer är

rektor nästan femton år medan de två andra arbetar som rektorer i skolan mellan tre och

åtta år. Lärarna har mellan tio och tolv års arbetslivserfarenhet i skolan. För att delta i

den här studien behövde alla deltagare uppfylla några kriterier. Studiens fokus ligger på

rektorer i grundskolan, SO-lärare och elever på högstadiet som är frivilliga att delta i

denna undersökning. Kravet var också att skolorna ingår i En-till-En projekt eller är

skolor som arbetar med digital teknik. Urval av skolor gjordes på så sätt att alla tre

ligger i samma kommun och använder digitala läromedel och har En-till-En projekt på

högstadiet.Innan planerad undersökning träffade jag alla rektorer som hjälpte mig att

komma i kontakt med SO-lärarna. Ett missivbrev skickades till rektorer för

godkännande. (Se Bilaga A).

6.3 Genomförande

Eftersom studiens intresse och fokus ligger i att skapa en djupare förståelse om och hur

relationen mellan lärare och elever påverkas av digitala medier samt om och hur lärande

sker med hjälp av digitala läromedel passade semistrukturerade intervjuer bra.

Argument för detta är att semistrukturerade intervjuer ger mer nyanserade svar på olika

teman och frågor eftersom studien vill belysa allt mer individuella åsikter och tankar.

Fördelen med semistrukturerade intervjuer kan vara en möjlighet för respondenterna att

kunna beskriva och förklara mer vilket kan vara viktigt för hela processen och

forskningsresultatet, menar Bryman (2008). Alla intervjuer var individuella eftersom

individuella intervjuer ger mycket mer nyanserade svar och en mer detaljerad bild över

olika situationer (Trost 1997).
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Intervjuguiden skapades innan de planerade intervjuerna. Intervjuguiden hjälpte till att

definiera olika teman med frågor som skulle ge mer detaljerade svar. Frågorna var

uppdelade i tre områden och hade fokus på relationen mellan lärare och elever, lärandet

i skolan sam hur olika digitala läromedel används i dagens undervisning. (Se Bilagor B,

C och D). Alla intervjuer dokumenterades via diktafon och transkriberades sedan.

Möjlighet att spela in intervjuer gav utrymme för en detaljerad transkribering.

Intervjuguiden fungerade bra och var ett stöd för att få en mer detaljerad och aktuellt

bild av skolans verklighet. Med detta menar jag att frågorna i intervjuguiden

möjliggjorde ett bra material som hjälpte mig med min analys och diskussion. Tre olika

observationer i två skolor under SO-lektioner hjälpte till att beskriva hur verkligheten

ser ut.

6.4 Etiska överväganden

I varje forskningsprojekt ingår etiska överväganden och relationen mellan forskare å ena

sidan och undersökningsperson å andra sidan. Trost menar att varje person ”har rätt till

sin egen värdighet och integritet” (1997:92). Det betyder att grundläggande etiska

överväganden måste uppfyllas för att beskydda personer som är direkt involverade i

forskningsprojektet. Alla fyra etiska principer måste ingå i forskningen för att

forskningen ska vara korrekt. Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet,

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:6).

Informationskravet handlar om att informera de medverkande om alla delar som ingår i

undersökningen. Det betyder att innan undersökningen börjar måste man förklara vilket

syftet med arbetet är, hur undersökningen har planerats samt att deltagande i arbetet är

frivilligt (Vetenskapsrådet 2002:7). Via personlig kontakt, e- post och ett missivbrev

hade jag kontakt med skolor, rektorer, lärare, elever och deras föräldrar om studiens

syfte. (Se Bilaga A).

Samtyckeskravet innebär att alla deltagande bestämmer själva om de vill vara en del av

undersökningen. För elever krävdes föräldrars eller vårnadshavares godkännande

(Vetenskapsrådet 2002:9), vilket jag också fick. Först hade jag kontakt med rektorer och

förklarade syftet med undersökningen. Innan varje intervju meddelades deltagarna att

deras medverkan var frivillig.
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Konfidentialitetskravet ställer krav på att alla personer behandlas med största

konfidentialitet det vill säga att alla deltagande i studien ska känna sig trygga och att

deras personuppgifter inte på något sätt förs vidare (Vetenskapsrådet 2002:12- 13). Alla

intervjuer är anonyma dvs. alla respondenter anonymiserades och gavs andra namn.

Nyttjandekravet betyder att insamlat material från enskilda intervjuer används bara i

undersökningens syfte. Information om hur jag skulle använda intervjuerna

presenterades till varje respondent innan intervjun.

6.5 Validitet och reliabilitet

Validiteten syftar på ”hur man mätt det man avser att mäta” (Trost 1997:61). Jag var

intresserad av att upptäcka hur rektorer, lärare och elever upplever lärandet i skolan med

hjälp av digitala läromedel. För att få reda på detta ställde jag frågor som hade fokus på

samma område som jag ville undersöka. Till viss del styrdes intervjun för att sätta fokus

på viktiga områden. Detta hände mest i intervjuer med elever för att få mätbara resultat

som kunde användas i en empirisk undersökning.

Reliabilitet menar Trost (1997) betyder den tillförlitlighet som studien ger och kan delas

in i olika delar: kongruensen, precision och objektivitet.

Kongruensen betyder att frågorna bör vara snarlika för att kunna mätta samma

företeelser . I min empiriska undersökning behövde jag ibland ställa mer detaljerade

frågor mest till elever, för att kunna få svar om ett speciellt område. Detta betyder att

antalet frågor varierade ibland men att teman som behandlades var lika.

Precision avser hur intervjuaren noterar svaren från intervjuerna, menar Trost (1997).

Jag använde en diktafon för att spela in alla intervjuer som sedan transkriberades på ett

likartat sätt.

Objektivitet visar utredarens förmåga” att vara neutral och inte analysera empiriskt

material med sina egna tankar, attityder och åsikter”, menar Trost (1997:60). Jag måste

säga att innan jag började med intervjuer hade jag mina tankar när det gäller digitala

läromedel i skolan och deras påverkan på lärande och relationer i skolan. Man kan säga
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att jag såg datorer som mer ”heliga” än ”profana”. Med min undersökning och resultatet

ändrades mina tankar om teman och gjorde att jag nu på ett mer realistiskt sätt kan

bedöma datorers goda och onda sidor. Jag vet inte om detta omedvetet påverkade min

undersökning oavsett om jag försökte att inte blanda mina tankar eller åsikter i min

analys.

6.6 Metodkritik

Vid bedömning av kvalitativa studier används mest studiens validitet respektive

reliabilitet. Jag gjorde, i tidigare avsnit, bedömning av mitt arbete men vill också

värdera min empiriska studie med hjälp av kriterier som Bryman (2008) beskriver som

adekvata och passande vid värdering av kvalitativ forskning.

Trovärdighet betyder en bedömning av resultatens tillförlitlighet och rimlighet. Jag

beskriver vald metod samt arbetsprocessen i delen Genomförande för att trovärdighet

skulle uppfyllas.

Överförbarhet har effekter på resultatens tillämplighet det vill säga beskrivningar som

gör att läsaren själv kan dra slutsatser och generalisera resultat av mitt arbete. Jag

hoppas att valet att göra en kvalitativ analys i arbetet skapade bättre alternativ för

läsaren att själv få svar på vad i studiens resultater är överförbart.

Möjlighet att styrka och konfirmera betyder att forskaren är medveten att en helt

objektiv bild inte kan skapas men i alla fall att forskaren inte sätter sina personliga

åsikter och tankar som kan påverka utfalet. Jag gjorde en ordagrann transkribering av

varje intervju och svaren har inte ändrats för att passa studien. Frågor i intervjuguiden

relativt öppna för att rektorer, lärare och elever skulle kunna fokusera och tydliggöra

sina tankar och åsikter. Att göra fler intervjuer och observationer kunda varit ännu mer

passande för arbetet men det skulle i så fall krävas mycke mer tid än den tid som var

planerad för arbetet. Att göra individuella intervjuer i stället för gruppintervjuer var ett

medvetet val med tanke på att svaren i individuella intervjuer kan vara mer ärliga,vilket

samtidigt inte garanterar sannfärdiga svar.



22

7 Resultat

I det här avsnittet kommer jag att redovisa resultatet av min empiriska undersöknings-

intervjuer och observationer. Resultaten redovisas i tre delar. I den första delen beskrivs

informanternas syn på digitala läromedel och lärande i skolan. Den andra delen

beskriver hur användning av digitala läromedel kan hjälpa elever, även dem med läs-

och skrivsvårigheter, att vara en del av ett kollektiv samt påverka sitt lärande inom det

inkluderande klassrummet. Delen om negativa erfarenheter beskriver informanternas

tankar om negativa effekter som digitala läromedel har i skolan och i

undervissningsprocessen. Sammanfattningar beskriver rektorers, lärarens och elevers

tankar om digitala läromedels för- och nackdelar.

Rektorer

7.1 Digitala läromedel och lärande i skolan

Alla tre rektorer poängterar skolans deltagande i En-till-En projekt,som hjälper till med

planering och mer effektivt användande av digitala läromedel i skolan. Bärbara datorer i

elevers händer är inte garanti för ökad motivation, bättre prestation och betyg hos

elever, menar rektorer. Det krävs mycket mer, menar de. De påpekar lärarens betydelse

för elevers utveckling i skolan. Med kombination av lärarens stöd och datorns

användning kan elever vara kompetenta att prestera på bästa sätt.

Jag tror att det är läraren som är viktigaste faktorn för undervisningen. Att bara införa datorer

innebär inte någon högre måluppfyllelse, det tror jag inte (Rektor Peter).

Rektorer menar att elevers lärande kan förbättras med hjälp av digitala läromedel i

skolan men det är läraren som har ett stort ansvar att placera digitala läromedel i

undervisningens olika delar för att de ska uppfylla sitt syfte för lärandet.

7.1.1 Variation

Rektorerna menar att olika digitala läromedel i skolan har mer fördelar än nackdelar.

Med fördelarna menar de mest varierande undervisning och möjlighet att elever själva

kan hantera olika uppgifter med hjälp av datorer.
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Att jobba med datorn skapar intresse, tycker jag. Så mycket mer använder man dator i

undervisningen blev det verktyg som man utvecklar med eleverna (Rektor Peter).

Man är mer i tiden, man lär sig nya saker och eleverna är rustade för samhället. Elever pratar att det är

kul med datorer och att detta motiverar eleverna att göra mer i skolan (Rektor Jenny).

Rektorer som jag har pratat med menar att det är läraren, å ena sidan, med bra planerad

undervisning och olika arbetsmetoder som skapar variation och mer intressant innehåll.

Å andra sidan ser rektorer datorers möjligheter som ett verktyg viktigt för motivation,

elevens intresse, variation samt elevers möjligheter att ta till sig framtida utmaningar.

7.1.2 Efektivitet

Arbetet med digitala läromedel i skolan skapar tid för lärarnas möjligheter att följa

elevers arbete och utveckling i skolan. Rektorerna menar att kommunikationen med

elever förändrades på detta sätt och att det är lättare nu att ha en bättre översikt över hur

elever arbetar med sina uppgifter. Lärarna har olika möjligheter att organisera

undervisningen och kan välja mellan olika arbetsmetoder som passar inom olika delar

av undervisningen i skolan.

Jag tycker att det är viktigt att du kan nå varje barn på olika sätt. Det är viktigt att inte bara överlämna

datorer till elever. Att man som lärare är aktiv, plockar och ger instruktioner till elever för hur de ska

använda datorer på bästa sätt (Rektor Helena).

Det finns ju väldigt mycket att hämta. Man kan hitta ett material som passar (Rektor Jenny).

Sammantaget menar rektorerna att digitala läromedel i skolan skapar möjlighet att vara

mer effektiv när det gäller förberedelser för lektioner och lektionernas innehåll. Lärarna

har lättare nu att, med hjälp av datorer, följa elevernas utveckling och ge feedback när

det gäller resultat och elevernas prestation i skolan.

7.1.3 Innehållslig aktualitet

Dagens samhälle är ett digitalt samhälle. Olika digitala medier har sin plats inom livets

olika delar. Skolan, som är en del av samhället, följer medieutvecklingen genom att

använda olika digitala möjligheter som gör det lättare att vara uppdaterad med nya

tekniska metoder samt aktuella nyheter. Datorer och andra digitala hjälpmedel i skolan

hjälper de vardagliga arbetet för att direktkommunicera med varandra eller leta efter
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aktuell information. Rektorer menar att när man ha digital utrustning i skolan och är

uppkopplad hela tiden betyder det att man är en del av det globala nätverket.

Vi är hela tiden uppkopplad så händer det något i världen kan man se detta direkt, t.ex. vi kunde se i

Filippinerna vilken förstörelse har varit. Den möjligheten vill vi att alla klassrum har (Rektor Jenny).

Rektorerna menar att ”att vara uppkopplad hela tiden” betyder ett lättare sätt att vara

informerad och på lättare och snabbare sätt följa aktuella händelser i världen eller i

Sverige.

7.1.4 Digital kompetens hos lärare

Det finns en sak som rektorer menar är viktigt med arbetet i skolan och digitala

läromedel. De menar att den digital kompetensen hos lärarna ständigt måste uppdateras

men skolan och kommuner samtidigt inte satsar så mycket på detta. Lärarna som har

brist på digital kompetens kan inte använda datorer och ny digital teknik på bästa sätt

eller anpassa sin undervisning på så sätt att den varierar med olika arbetsmetoder. De

menar att lärarna måste ha tillräcklig datakunskap eftersom dagens generationer av unga

människor tillhör”den digitala generationen”.

Vi började med uppbyggnad så att alla i skolan skulle delta i utbildning och lära sig grunderna och sedan

var det frivilligt att man vänder sig till media. Kravet var att jobba med PIM och bilda sig själv

egentligen.Vi har inte organiserade utbildningstillfällen och detta är någonting som saknas (Rektor

Helena).

Vi har inte något speciellt program, utan vi utbildar oss efter hand, vi hjälper varandra (Rektor Jenny).

Digital kompetens hos lärare är viktig menar rektorer och utgör grunden för lärarnas

aktivitet och engagemang i klassrummet. Att kunna hantera att nya digitala läromedel

ständigt utvecklas, kräver kontinuerlig utveckling hos lärare om ny digital kunskap och

nya digitala aktiviteter.

7.2 Det inkluderande klassrummet

Arbetet med inkludering i klassrummet är viktigt menar rektorerna. Lärandet måste

inkludera alla och alla måste ha tillgång till rätt utbildning. Alla deltagare, rektorer,

lärare och elever, är aktörer som skapar inkluderande lärande med olika metoder och



25

arbetssätt. De skapar tillsammans en miljö för inkluderande undervisning även om de

professionella aktörerna har ett större ansvar för en sådan miljö. För att skapa

förutsättningar för inkluderande undervisning måste rektorer och lärare stödja varandra i

arbetet med att acceptera elevers olikheter som något positivt och ge alla elever

möjlighet att vara involverade i lärandet. Olika digitala läromedel i skolan, främst

arbetet med datorer, gör enligt rektorerna så att blyga elever eller elever med läs- och

skrivsvårigheter känner sig inkluderande i processer i skolan och har lättare kontakt med

lärare med hjälp av till exempel e-post.

Tidigare hade elever i behov av särskilt stöd dator som kompensatoriskt hjälpmedel och kände sig

lite utpekade av att använda det. Idag är det mycket mer naturligt att använda den (Rektor Peter).

Man kan hitta material som passar enskilda barn. Man kan anpassa undervisningen för olika grupper.

så jag tror att det är lättare att vara nära varje elev och på så sätt få information från elever för att

man kommunicerar lättare (Rektor Helena).

Arbetet med datorer i skolan skapar grunden till bättre kommunikation mellan skola och

hem. Föräldrarna är mer inkluderade i processer i skolan och det finns ett behov av att

skapa en gemensam kontaktyta som skulle göra kommunikation både bättre och lättare.

Jag känner att vi saknar bättre kommunikation mellan lärare, elever och föräldrar också. Det kan vi

göra genom att skapa vår gemensamma lärplattform. Det är på gång i kommunen, vi väntar på

det (Rektor Peter).

Arbetet med digitala läromedel i skolan slutar inte med datorer i elevernas händer. Det

krävs mycket mer än detta. Digitala läromedel i skolan hjälper i undervisningens olika

delar men bara med en bra planering och olika arbetssätt som hjälper elever att skapa

lärandet. En aktiv lärare som med olika arbetssätt och metoder organiserar

undervisningsprocessen för att öka elevernas intresse för ämnet gör att elever engagerar

sig mer och tror på sig själva och här kan datorer vara redskap för att uppfylla detta.

7.3 Negativa erfarenheter

Även negativa tankar om digitala läromedel finns hos rektorer. De menar att elevernas

kunskap och lärande inte skapas bara med hjälp av datorer. Tekniska problem med

datorn i skolan är aktuella och rektorer sätter fokus på den långa tid som behövs när

datorer repareras och andra tekniska problem som gör att undervisningsprocessen inte
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går som planerat. En av rektorerna påpekar även att det behövs mycket pengar för att

följa allra senaste digitala tekniken. Men rektorer menar att arbetet med datorer i skolan

som en del av processen som sker i klassrummet också kan ha negativ påverkan som en

distraherande faktor för elever. Det finns elever som inte kan hantera datorernas eller

Internets olika möjligheter och har svårt att sätta fokus bara på skolarbete. Rektor

Helena menar att ” i en så stor grupp kan vara lätt att komma bort och kanske dölja sig”.

7.4 Sammanfattning

Rektorer menar att det finns positiva och negativa sidor med användning av digitala

läromedel i skolan. Med positiva menar de att digitala läromedel skapar möjlighet för

varierande undervisning och olika arbetsmetoder som leder till mer effektivitet och

återkoppling. Elevens intresse för olika ämnen är bättre samt deras motivation. Rektorer

menar att arbetet med digitala läromedel i skolan, speciellt arbete med datorer, hjälper

alla elever. De menar att detta också har en stor betydelse för blyga elever och elever

med läs- och skrivsvårigheter. Negativa tankar har fokus på tekniska problem med

datorer och digital teknik i skolan. De menar att datorer inte kan vara det enda verktyget

som är ansvarigt för elevers lärande och att datorer även ibland kan ses som en

distraherande faktor för elever som inte kan hantera att arbeta bara med skoluppgifter i

skolan.

Lärare

7.5 Digitala läromedel och lärande i skolan

Digitala läromedel i skolan kan vara till stor hjälp inom varierande

undervisningsprocesser som kan vara mer intresseväckande och motiverande för elever.

Att arbeta med digitala läromedel har sina fördelar och nackdelar men lärarna är

medvetna om detta och försöker att använda olika digitala läromedel när det passar bäst

för elevernas lärande.

7.5.1 Variation

Lärare som jag talat med använder digitala resurser i sin planering och undervisning. De

menar att digitala läromedel ger dem möjlighet att variera arbetsmetoder mer och att

detta kan bidra till elevers ökade motivation och intresse för ämnet.

Med olika digitala läromedel kan man variera undervisningen mer än att bara ha en bok. Man kan

söka på vilken grej man vill. Böckerna är styrda av sitt innehåll (Lärare Gustav).
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Jag brukar köra lite blandat. Ibland är det verkligen strukturerat och alla gör samma sak men det finns

uppgifter där det finns alternativ och variationer att man kan göra en uppgift på olika sätt (Lärare

Sara).

Om man har jobbat på ett visst sätt några veckor i t.ex. historia med genomgångar och haft ett prov

då kan man gå till nästa ämne och område och variera med andra arbetsmetoder (Lärare Lina).

Olika arbetsmetoder varierar med hjälp av digitala läromedel, menar lärarna, men det

beror på vilket område de ska jobba med. Variation i undervisningen gör att elever är

mer engagerade i sitt arbete eftersom olika arbetsmetoder gör dem mer intresserade och

motiverade för lärandet.

7.5.2 Effektivitet och återkoppling

Lärarna påpekar att med hjälp av datorer kan elever lättare kommunicera med dem, ha

sina läxor, uppgifter och anteckningar i olika mappar och lättare hitta information som

behövs.De använder till exempel Google Drive som ett ställe där både elever och lärare

kan lagra alla filer och dela dem med varandra. På detta sätt kan lärare ha kontroll över

elevernas arbete och skriva sina reaktioner och tankar direkt men också skriva frågor

och uppgifter till eleverna.

För mig underlättar det väldigt mycket på så vis att jag kan samla allt på ett ställe. Och jag kan gå in

och kolla och ge kommentarer och feedback på elevernas arbete snabbt och enkelt (Lärare Sara).

Hur olika digitala läromedel hjälper lärare inom lektionsplanering visar en observation

som jag gjorde som en del av min empiriska undersökning. Den beskriver hur lärare i

skolan använder olika digitala möjligheter för att undervisningsprocessen och lektioner

ska vara mer intressanta för eleverna men också göra dem mer aktiva.

Det är en SO-lektion i skolan. Klockan är åtta och eleverna kommer in i klassrummet,

hälsar på varandra eller bara sitter med telefonen i handen. Läraren kommer och

beskriver kortfattat vad de ska göra idag. De ska titta på filmen ”Älska MIG” som

bearbetar aktuellt tema i dagens skola- mobbning.

Läraren säger att de ska titta på filmen under lektionen. Eleverna svarar mest med frågor om filmen.

”Kan vi titta på hockey”, frågar Max läraren medan andra skrattar. Läraren förbereder filmen. Flickor och

pojkar pratar fortfarande och filmen börjar. Några elever sitter ensamma i klassrummet. Efter några
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minuter är det ganska tyst i klassrummet och alla tittar på filmen. Då och då kommer kommentarer men

inte så ofta. (2013-11-20)

Eleverna verkar intresserade, ibland skrattar de och några flickor gråter. Efter filmen

delar läraren ut en lista med frågor om olika teman i filmen. Listan kan hjälpa eleverna

att påbörja diskussioner om filmen och olika etiska frågor till nästa gång de träffas.

Med denna lektion och filmen ville läraren ge grunden till en diskussion om olika etiska

frågor. Läraren använde filmen som ett digitalt läromedel och en inledning till teman de

ska prata om nästa gång. Eleverna var intresserade och tyckte om filmen. Digitala

läromedel användes bra eftersom de inkluderade alla elever och gjorde det lättare att

börja med diskussionen nästa gång.

Men det är inte bara filmer och olika material som ger mer innehåll inom

undervisningen, fokus ligger också på olika digitala läroböcker som används idag

tillsammans med traditionella, tryckta böcker. Lärarna ser en positiv möjlighet och mer

effektivitet i användning av dessa böcker.

Med digitala läroböcker förändras allt relativt snabbt. Jag kan lägga in kommentarer eller

frågeställningar eller arbetssätt till elever direkt i kapitlet och de kan direkt återkoppla till mig (Lärare

Lina).

Med dessa interaktiva böcker kan jag gå in och själv skriva kommentarer om t.ex. en del som jag vill

att eleverna ska läsa. Ja, det är lättare med planering med digitala läroböckerna (Lärare Sara).

Olika digitala läromedel hjälper lärare att inkludera elever mycket mer men gör det

också lättare att följa elevernas arbete och utveckling. Sammantaget menar de lärare jag

talat med att digitala läromedel har betydelse för dem eftersom de ökar deras effektivitet

att inkludera och ge feedback till sina elever. Bra planering och förberedelser ger bättre

effektivitet, menar lärare.

7.5.3 Innehållslig aktualitet

Lärarna menar att SO-ämnet bjuder på variationer när det gäller olika arbetsmetoder

som gör att innehållet ska vara mer intressant och inspirerande för elever. Olika

arbetsmetoder och möjlighet att vara uppdaterad om olika aktuella händelser påverkar
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elevernas förståelse för ämnet och stärker deras förmågor samtidigt som de är

innehållsligt uppdaterade hela tiden.

Det är väldigt lätt att vara uppdaterad. Jag kan ge eleverna en uppgift att följa nyheterna under en

vecka till exempel och det är enkelt för dem att göra det. Typ när vi berättar om Syrien det finns på

nätet olika material till exempel filmat material eller folk som berättar om detta (Lärare Sara).

Hur aktuella nyheter inkluderas inom en vanlig SO-lektion och kombineras med andra

arbetsmetoder beskrivs i en av mina observationer nedan.

En vanlig SO-lektion börjar med lärarens beskrivning av dagens lektion där hon berättar

om dagens mål som är delat i tre delar. De börjar med teman eller feedback om världens

religioner. Eleverna svarar och beskriver vad de kan och ibland blandar de ihop olika

saker som gör att roliga situationer uppstår.

Eleverna försöker tillsammans med läraren att komma ihåg vad de vet om världens olika religioner.

Gustav säger att han ska vänta tills de pratar om kristendomen eftersom han vet mycket om temat. De

försöker att komma ihåg hur många gudar det finns inom hinduismen.” Ett tusen millioner”, svarar Emil

medan alla skrattar. Läraren ställer frågor om viktiga saker för varje religion och elever svarar. De letar

efter rätt svar i sina anteckningar. Amanda och Aida letar efter rätt namn på hinduistiska viktiga gudar.

De menar att det är ganska svårt att uttala namn på rätt sätt (2013-12-05)

När de gör nyhetssammanfattningar använder läraren en sida på nätet och eleverna

svarar på olika frågor och sedan gör de en analys tillsammans. De diskuterar olika

nyheter och försöker lista ut deras aktualitet och betydelse. Relationen mellan lärare och

elever upplevs vara bra, och digitala läromedel används inom den del av lektionen där

det passar bra. Sista delen av lektionen tittar de på filmen på Digilär (en bildberättelse

om kristendomen) men innan detta gör alla elever tillsammans med läraren några

stretchövningar som alla verkar tycka om.
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Hur hjälper olika digitala läromedel i praktiken?

Lärarna poängterar att arbete med digitala läromedel hjälper dem att lättare planera och

organisera sitt arbete, inkludera alla elever och skapa olika lärmodeller. De menar att

olika digitala läromedel hjälper dem att:

- variera med olika arbetsmetoder som passar bra inom olika delar av undervisningen

- vara mer effektiva med olika uppgifter eller frågor till elever samt att lättare och

snabbare ha koll på elevers arbete

- kommunicera lättare med elever via mejl

- använda olika digitala läroböcker som med sitt innehåll bidrar till förståelse hos elever

- planera undervisningen och vara innehållsligt uppdaterad

- stärka relation med elever

Lärarna beskriver positiva sidor med digitala läromedel i skolan som hjälper dem i deras

vardagliga arbete och i lektionsplaneringen. De menar att digitala läromedel lyfter upp

effektivitet och återkoppling, ger möjlighet för att ämnets innehåll är mer varierat och

innehållsrikt.

Digitala läromedel kan vara till stor hjälp i planeringen och undervisningsprocessen och

möjlighet att kombinera och variera med olika arbetssätt och metoder passar bra för SO-

ämnet menar lärarna. En aktiv lärare anpassar undervisningen och gör att elever kan lära

sig på olika sätt.

Jag tycker att digitala läromedel är bra i SO-ämnena framför allt när saker händer ständigt. Jag tror att

det känns roligare att jobba med digitala läromedel, just att det är nyare, lite mer uppdaterade än

läroböcker som vi har, de fysiska läroböckerna (Lärare Lina).

SO-ämnet är väldigt tacksamt tycker jag, eftersom det är väldigt lätt att vara uppdaterad. Läromedlet

som vi har uppdateras så snabbt och det betyder att siffror är alltid aktuella så man behöver inte sitta

och justera saker.Vi kan komma åt information som vi aldrig skulle kunna göra utan datorer (Lärare

Sara).

Digitala läroböcker används inom SO, men inte så mycket eftersom de kostar mycket

pengar, menar lärarna. Olika sidor på nätet är en samlingsplats och stor hjälp när det

gäller olika filmer eller material inom ämnet och lärarna använder den i sin planering.
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Hur viktigt det är att läraren planerar hur denne ska använda olika digitala läromedel

beskriver följande observation i en av skolorna där jag gjorde min empiriska

undersökning. Den visar att användning av digitala läromedel utan bra planering leder

till negativa effekter när det gäller elevers lärande.

Lektionen har börjat men några elever kommer lite för sent och avbryter lärarens

instruktioner om dagens innehåll. De fortsätter arbetet med gruppuppgiften om

industrialisering i Europa och i Sverige. De började arbetet redan förra veckan och

läraren planerade grupparbete som en arbetsmetod som kunde göra att elever arbetar

tillsammans och är ansvariga för sitt gemensamma arbete. Två grupper hittar plats att

jobba på i klassrummet medan tre andra grupper lämnar klassrummet och hittar plats

någonstans ute i korridoren. Där finns några bord och stolar. Läraren är inte i närheten.

Eleverna fortsätter med jobbet men det är bara en elev i gruppen som använder datorn

och diskuterar. De andra barnen bidrar inte med någonting.

Amanda, Lina, Oscar och Max jobbar tillsammans. Det är Amanda som skriver på datorn medan andra

diskuterar om teman. Under tiden kollar Lina sin telefon, spelar musik och börjar sjunga. Oskar och

Max tycker att det är roligt. ” Hej ska vi jobba idag, vi måste lämna uppsatsen nästa vecka ”, säger

Amanda. Läraren kommer och eleverna fortsätter med uppsatsen. Läraren pratar med varje grupp och

lämnar klassrummet igen. Några elever från andra grupper kommer in i klassrummet. ”Var är Sara?”,

frågar Elin och lämnar klassrummet igen. Snart kommer hon igen tillsammans med Sara och sitter med

Olivia som visar dem någonting på You Tube. (2013-11-22)

Eleverna jobbar med andra saker eller bara pratar med varandra medan läraren kommer

in i klassrummet varje tjugonde minut för att kolla vad de jobbar med och ger några

kommentarer. Det är oftast en eller två elever som är upptagna med uppgiften i gruppen

men efter en tid lämnar även de uppgiften och pratar med varandra. Det finns ingen

koncentration eller intresse hos eleverna för att sitta och jobba tillsammans. Till slut ser

det ut som att eleverna bara sitter och väntar till klockan ska vara 10 och lektionen

slutar. Sista tio minuterna innan lektionens slut kommer de andra tre grupperna in i

klassrummet tillsammans med läraren som säger att uppgiften måste lämnas nästa vecka

för att han ska kunna sätta betyg. Lektionen slutar och eleverna lämnar klassrummet.

Om jag sammanfattar lektionen så ser jag att lärarens planering inte stämde med

lektionens realisering. Digitala läromedel användes på ett sätt som inte bidrog till att

uppfylla lektionens syfte. Det ser ut som att läraren lämnade datorer i elevernas händer
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utan någon planering eller pedagogisk strategi. Datorernas syfte för denna lektion var

mycket mer för att kolla Facebook eller You Tube istället för att tillsammans arbeta med

uppgiften.

7.6 Det inkluderande klassrummet

Dagens skola ska vara en skola för alla och det betyder att alla elever ska ha samma

möjligheter att utvecklas och ta ansvar för sitt lärande. Arbetet med digitala läromedel i

skolan är till stor hjälp, menar lärare, speciellt när det gäller elever som är blyga eller

har problem med läs- och skrivsvårigheter. Med hjälp av till exempel datorer kan elever

känna sig som en del av gruppen och ha samma förutsättningar som alla andra. Lärarna

menar att nya digitala tekniken hjälper de att ha en kontakt med blyga elever som inte

exponerar sig så mycket under lektioner.

Jag tror att många av de eleverna som kanske är mer tysta och försiktiga i klassrummet kan ändå

komma fram genom att man har en dialog via mejl och skapar en relation där. Jag tror att det är

viktigt att möta dem på det sättet. De är idag uppväxta med mobiltelefoner och datorn. Jag tror att det

är viktigt att acceptera dem som de är (Lärare Lina).

Att arbetet med datorn kan hjälpa elever som har läs- och skrivsvårigheter påpekar

lärarna och menar att datorn kan hjälpa dem att vara mer självständiga och känna sig

som en del av kolektivet.

Det finns ett program där man kan läsa upp det man skriver eller finns det rättstavningsprogram och

såna saker som elever har nytta av, speciellt elever som har läs- och skrivsvårigheter (Lärare Sara).

Lärarna menar att datorer bygger också bättre relationer mellan hem och skola och att

föräldrar är mer involverade i skolans verksamhet genom att lättare ha kontakt med

lärare och ha koll över barnets arbete, intressen och resultat.Socialisation med kompisar

sker över Internet eftersom elever chattar med varandra eller spelar spel när de sitter

hemma. Ibland kan lärare och föräldrar se det som ett lite konstig sätt att umgås på, men

dagens unga människor är vana att kommunicera på det sättet och ser detta som en

naturlig del av livet.

Lärarna menar att datorer och ny digital teknik i skolan hjälper både dem och elever i

inlärningsprocessen. De kan lättare planera och organisera undervisningen samt variera

med olika metoder och använda digitala läromedel när det passar. Datorer underlättar
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lärarnas arbete och förbättrar relationen med elever speciellt blyga elever eller de som

har problem att skriva eller läsa. Men relationen mellan lärare och elever är fortfarande

viktig och bygger grunden till lärande som sker bara på ett annat sätt än tidigare tack

vare hjälp av nya digitala läromedel och ny digital teknik. Variationer i undervisningen

leder till effektivitet och bättre resultat och det är lärare som har ansvaret att med

varierad undervisning inkludera alla sina elever. Alla elever i skolan har demokratiskt

rätt att ha samma förutsättningar och det gäller både relation med lärare och arbetet med

datorer. En sak som lärarna påpekar som en fördel med digitala läromedel är

förberedelse inför arbetslivet och aktivt deltagande i samhället. Att kunna hantera digital

teknik är något som förbereder unga generationer inför livet.

Eleverna kommer troligtvis att växa upp i ett samhälle där de behöver digital kunskap och det

kommer att bli mer avancerat. Det finns ju nu väldigt få yrken där de inte använder digitala

läromedel. Ja, det är nästan krav att kunna använda digitala läromedel (Lärare Sara).

En del elever klarar inte att hantera riktigt arbete med datorn men de måste ändå lära sig .Det

kommer alltid att vara för dem när de växer upp i ett samhälle där man har detta och då måste de lära

sig att hantera det (Lärare Lina).

Sammantaget menar de lärarna jag talat med att arbetet med datorer i skolan och digitala

läromedel har en stor betydelse eftersom det underlättar arbetet för lärare och elever.

7.7 Negativa erfarenheter

Planering med olika arbetsmetoder som inte passar till lektionens mål kan vara

distraherande faktorer för elever. Ibland klagar lärarna över att de inte har tillräckligt

med tid att hinna med alla uppgifter och skriftligt arbete som måste fyllas, så använder

de datorn i undervisningen utan att tänka efter vilken nytta den har för elever och deras

lärande. Att bara ha datorer i elevernas händer betyder inte att arbetet med lärandet är

över.

Lärarna menar också att eleverna kan vara distraherade under lektionen eftersom arbetet

med datorer bjuder på olika möjligheter att kolla upp olika saker och inte bara vara

fokuserad på sitt arbete. De hanterar ny digital teknik bra men har svårt att ha fokus på

sitt arbete. Lärarna menar att elever med koncentrationssvårigheter inte hanterar nya
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digitala möjligheter så bra. Eleverna kan inte prioritera vad de ska jobba med och deras

intresse och motivation är delade på olika saker- Facebook, You Tube eller spel.

Det kan vara lätt för eleverna att vara distraherade av andra saker som man kan göra på Internet. De

är alltid med datorn så detta kan plocka deras intresse till mycket andra saker på nätet (Lärare Lina).

En sak som lärarna poängterar som en nackdel med digitala läromedel, och de är ganska

eniga om detta, är brist på digital utveckling hos lärare. Lärarna har grundläggande

kunskap om digitala läromedel och deras användning i skolan men saknar utveckling

om nya digitala metoder och möjligheter. De menar att det finns ett kollegialt utbyte när

det gäller kunskap om olika metoder med digitala läromedel och medier men att

ansvaret ligger hos var och en lärare, hur de hanterar och lär sig om nya digitala

metoder.

Det finns inte organiserade seminarier från skolans sida utan det är att vi lärare själva pratar med

varandra. Det saknar vi för det är väldigt viktigt med diskussionerna som man behöver när vi har IT

utveckling i skolan. Det är mycket som vi själva måste lära oss och det gör vi. Ja, man får lära sig på

egen hand (Lärare Lina).

De mesta utbildningarna fixar vi själva. Lite grann har funnits när det gäller seminarier. Vissa kurser

är erbjudna av media någon gång och inom kommunen (Lärare Gustav).

Lärarna menar att en nackdel med digitala läromedel i skolan kan vara olika tekniska

problem till exempel att datorer inte fungerar eller att elever måste vänta några veckor

för att datorn ska bli reparerad. En del av lärarna använder digitala läroböcker och det

krävs att elever har en fungerande dator. Men det är inte alltid så och det betyder mer

arbete för läraren.

7.8 Sammanfattning

Sammanfattningsvis visar lärare både positiva och negativa tankar om användning av

digitala läromedel i skolan. Som positiva påpekar de mer effektivt sätt att planera

undervisningen med mer variation och olika arbetsmetoder samt effektivitet och

återkoppling. De sa att gemensamma lärplatformer där alla elever lägger sina arbeten

hjälper lärare att ge snabbare feedback och ha kontrol över elevernas arbete. Digitala

läromedel skapar olika möjligheter att inkludera alla elever i klassen, även dem som har
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läs- och skrivsvårigheter. De menar att innehållslig aktuallitet ses i SO-ämnet samt att

de nya digitala läroböcker ger läraren möjlighet att skriva frågor eller information som

behövs direkt i läroboken.

Negativa tankar finns också och bland annat påpekar lärarna tekniska problem med

datorn men också datorn som en distraherande faktorn för visa elever som inte kan

bestämma vad ska de jobba med. De menar att elever med koncentrationssvårigheter har

problem att använda datorn på rätt sätt det vill säga att arbeta med rätt uppgifter.

En problem som lärarna också påpekar är brist av organiserade seminarier eller kurser

med fokus på digital kompetens och utveckling. Lärarna har genomgått en

grundläggande kurs (PIM-kursen) men menar att deras digitala kunskap inte utvecklas i

takt med dagens digital teknik och läromedel.

Elever

7.9 Digitala läromedel och lärande i skolan

7.9.1 Variation

SO-undervisningen i skolan bjuder på olika variationer när det gäller arbetsmetoder och

olika digitala möjligheter som kan skapa intresse och motivation hos elever. Nya

digitala läroböcker, Internet och digitala läromedel i skolan ska skapa mer intressant

undervisning i skolan. Eleverna ser fördelar och nackdelar med nya tekniska möjligheter

och vet vilka av dem som passar bäst.

Nu håller vi på med Första världskriget och jag är väldigt intresserad av det. Vi använder Digilär

hela tiden, den webben. Vi läser lite eller titar på filmen och sedan svarar på instuderingsfrågor

eller antecknar (Elin).

Vår SO-läraren använder dator rätt så mycket. Vi får logga in på Digilär och där har vi uppgifter

och brukar tita på filmer (Joakim).

Eleverna menar att olika arbetsmetoder som lärare kombinerar med olika digitala

läromedel gör att lektioner ser mer intressanta ut.Variationer av olika arbetsmetoder gör

att eleverna på ett mer effektivt sätt klarar sina uppgifter och förstår mer genom att

ämnets innehåll eller teman presenteras via film, bilder eller olika presentationer.
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7.9.2 Effektivitet

Eleverna menar att arbete med digitala läromedel hjälper dem att vara mer effektiva och

snabbare med olika uppgifter, att lättare organisera olika mappar och ha ordning på sitt

arbete samt lättare ha kontakt med läraren. De ser också Internets möjligheter och vet att

allt som finns på Internet inte behöver vara sant. En sak som de tycker om är en

gemensam plats där de samlar sitt arbete, till exempel Google Drive, som är” en

lagringstjänst på nätet där man kan förvara sina dokument och filer och komma åt dem

från vilken dator som helst” (Diaz 2012:188). De tycker om att ha en sida där alla frågor

och instruktioner finns och det underlättar arbetet, tycker de.

Vi skriver på en sida som heter Google Drive och då delar vi våra uppgifter med läraren så att han

kan se vad vi håller på med. Han kan även kommentera våra uppgifter så vi kan ändra sakerna om

han tycker att vi ska ändra någonting (Elin).

Vår läraren visar först på datorn hur vi ska jobba eller förklarar någonting. Ibland står hon och pratar

och sedan kan vi själva använda datorer och börja jobba eller använda Internet och söka runt (Lukas).

Vi kan skriva på sidan som heter Google Drive som vi delar med vår lärare så att han kan se vad vi

håller på med under lektionen. Det är en sida på Internet. (Amanda).

Relationen mellan lärare och elever kan vara mer effektiv med hjälp av digitala

läromedel. Eleverna kan mejla till läraren och fråga om olika uppgifter eller skolarbete

och detta hjälper deras relation att utvecklas mer eftersom eleverna är vana att använda

e-post som kommunikation med andra.

Man kan kontakta lärare och får svar. Om det är så att man sitter och jobbar hemma och har frågor,

så det är bra att skicka mail till lärare (Theodor).

Vi kan maila uppgifter till lärare eller fråga läraren när vi jobbar hemma (Elin).

Elevernas positiva reaktioner kring digitala läromedel i skolan pekar mest på möjlighet

att lättare och snabbare hitta information de behöver. Gemensam digital plats till

exempel Google Drive uppfattar de som något positivt, eftersom det underlättar arbetet

och kontakt med lärare och kompisar. De poängterar att datorer i skolan ger dem

möjlighet att vara mer effektiva, snabbare och mer organiserade när det gäller deras

uppgifter.
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7.9.3 Innehållslig aktualitet

Arbetet med Internet och datorer ger elever möjlighet att hitta information de behöver

och detta gör att deras arbete med olika uppgifter går snabbare. Men de anser att

Internet än någonting som de måste granska och vara noga med alla källor och

information som finns ute i den digitala världen. De menar att Internet har sina positiva

och negativa sidor men att man måste vara kritisk när det gäller informationen man

använder.

Bra med Internet är att man kan lära sig nya saker, det är snabbare att leta efter grejer fast dåliga är

att allt inte är sant som står på Internet. När jag letar efter grejer googlar jag först. (Elin).

Man kan göra så mycket. Man kan hitta information för skolarbete och det går att hålla sig

uppdaterad och social (Amanda).

Det är väldigt bra med Internet. Man kan hitta mycket. Men det är också väldigt mycket fakta som

inte stämmer. Ja, man är lite osäker på vad är rätt eller fel men det finns ju väldigt mycket man kan

göra (Theodor).

Internet erbjuder mycket information så man måste vara kritisk mot material man letar

efter menar elever. De menar att Internet erbjuder på olika variation när det gäller att

vara informerad om aktuella händelser och att det är lätt att följa nyheter eller händelser

genom att googla mellan olika sidor. De använder datorer och Internets möjligheter som

en del av det vardagliga livet eftersom de tillhör den digitala generationen.

7.10 Det inkluderande klassrummet

Läraren organiserar undervisning i skolan och med hjälp av olika digitala läromedel och

variation av arbetsmetoder försöker hon/ han inkludera alla elever för att de ska känna

sig som en aktiv del av gruppen. Olika datorprogram hjälper elever i deras arbete.

Vi renskriver texter i svenska och engelska och sedan gör vi Power Point presentation (Elin).

Jag tycker om att jobba med andra eftersom jag måste ha någon för att diskutera och reflektera

när jag har svårt att förstå saker (Joakim).

Elever ser fördelar med datorer i skolan. De menar att datorer hjälper dem i deras

arbete, men uppfattar inte datorer som det enda som hjälper. De poängterar att det finns
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positiva saker med Internet och att det är intressant att lektionens innehåll varierar med

olika digitala läromedel.

Det är historia som vi läser just nu och jag är väldigt intresserad av det. Vi har sätt ett program om

koncentationläger så fick jag upp en bild hur hemskt det var (Amanda).

7.11 Negativa erfarenheter

Eleverna ser också negativa saker med datorer och digitala läromedel i skolan. Digitala

läroböcker uppfattar de som svårt att hantera eftersom de innehåller svåra ord och inte

är så lätta att hantera samt att allt (uppgifter, anteckningar, digitalaläroböcker)

försvinner om datorn går sönder.

Jag vill hellre ha gamla, riktiga böcker. Vi har digitala läroböcker men dem har väldigt mycket

svåra ord (Erika).

Jag tycker att det är dåligt att man har böcker i datorerna. Jag tycker om att markera i boken, i

vanlig boken. Varje gång vi får någonting så kopierar jag ut allt och känner mig mycket säkrare

med detta (Amanda).

Deras kritik mot datorer har samma innehåll som rektorers och lärarna som jag gjorde

intervjuer med. Det kan vara så på grund av att elever använder olika digitala läromedel

och digital teknik varje dag och ser vilka fördelar och nackdelar som finns och hur detta

påverkar dem. Ibland ser de datorer som en distraherande faktor.

Jag lär mig mer med skolböcker än jag gör med datorn. Fast ibland ska det vara bra att ha dator så

att man skriver snabbare och uppgifterna blir klara. Fast man blir distraherad av andra grejer

(Joakim).

Det är jättebra med Internet, att man kan söka fakta, men det är också lätt att göra ingenting, bara

sitta och kolla på Facebook, spela spel och så (Theodor).

Visst att det är jättebra med data, att sitta och skriva, men ibland känner man att man vill bara sitta

och göra uppgifter hemma (Amanda).
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7.12 Sammanfattning

Elever menar att digitala läromedel i skolan hjälper dem att på ett bättre och mer

effektivt sätt ha kontrol över sitt arbete och att snabbare ha kontakt och feedback från

sina lärare. Men samtidigt tycker de att det är mer intressant med olika arbetsmetoder,

vilka inkluderar digitala läromedel. Inte minst därför att datorer också kan vara en

distaherande faktor.Särskilt för dem som har svårt att hantera datorns olika möjligheter

liksom att göra flera saker samtidigt.Att vara på Facebook eller You Tube och samtidigt

arbeta med en skoluppgift är inte så bra. De tycker om den gemmensamma digitala

lärplattformer (Google Drive) som bjuder på olika möjligheter som till exempel

snabbare åtterkoppling och kontakt med läraren. De är kritiska mot Internets

trovärdighet men kollar då flera sidor för att hitta information som kan vara passande

för arbetet eller uppgifter. Datorer som en distraherande faktor är en sak som elever

tycker är negativt.

8 Analys

Analysen är uppdelad i fyra delar. Analyskapitlets tematisering är ett resultat av min

bearbetning av intervjuer och observationer. De är också grundade i studiens

teorianknytning. Teorianknytningsdelen sätter fokus på mediering och artefakter och

deras betydelse i undervisning och lärande. Det första temat är digitala läromedel och

lärande i skolan med fokus på SO-ämnet. Det andra temat har fokus på inkluderande

klassrummet och det tredje belyser negativa erfarenheter när det gäller digitala

läromedel i skolan. Det sista temat lyfter upp intressanta tankar om digital

kommunikation mellan elever och tillhör kapitlet om övriga frågor.

8.1 Digitala läromedel och lärande i skolan

Rektorer och lärare i studien menar att digitalisering och digitala läromedel är en viktig

nyckel till framgång. Digitalisering sker i alla samhällets sfärer och har stor påverkan på

skolväsendet och undervisning menar de. Av resultatet går det att utläsa att rektorer och

lärare ser positivt på digitaliseringen och ser det som en resurs för lärandet. Intervju-

svaren från rektorer och lärarna uttrycker ett mönster att det är viktig med datorer i

skolan eftersom de hjälper elever i deras utveckling och de är mer engagerade i
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undervisningen. De påpekar också vikten av att dagens generation är den digitala

generationen och att de ska accepteras som sådana. Med datorns möjligheter kan elever

vara konsumenter men också producenter i medievärlden. De menar att elevens

förmågor att själva vara aktiva påverkar deras lärande på ett mer kreativt och positivt

sätt. På samma sätt beskriver Selander och Kress (2010) elevernas möjligheter att med

olika digitala redskap engagerar sig mer på ett mer meningsfullt vis.

Av resultatet går det även att utläsa att elever ser på digitala medier och läromedel som

en del av det vardagliga livet. Datorns och Internets möjligheter gör att arbetet med

uppgifter i skolan går snabbare och att det är lättare att hitta information som behövs

(effektivitet). Föreställningar om datorns olika möjligheter som bjuder på variation i

undervisning kommer från såväl för rektorer som från lärare och elever. Dagens olika

digitala läromedel kan ses som artefakter eller olika redskap som är en del av mediering

i skolan. Vikten av artefakter återfinns i den sociokullturella teorin där Vygotskij (2007)

menar att lärandet mellan individen och världen sker genom indirekt relation eller

mediering.

Vidare framträder att olika digitala läromedel bjuder på mer innehållsrik undervisning.

Lärare och elever påpekar möjlighet att kombinerar digitalt inom olika delar av

undervisningen ses tydligt inom SO-ämnet. Ämnets olika delar, menar de, kan

kombineras på olika sätt med olika artefakter (datorer, interaktiva tavlor, filmer, bilder,

presentationer, digitala läroböcker). Internet som en källa för olika intressen finns som

tanke hos lärare och elever men också hos Säljö (2000) och Selander och Kress (2010).

Fungerande relationer är kommunikativa relationer menar rektorer och lärare. Det går

att utläsa en tanke bland rektorer och lärare att interaktion och kommunikation är

förknippade med elever och deras lärande och att genom sociala kontakter med andra

lärandet går framåt. Även Vygotskij (1978) menar att kommunikation och sociala

kontakter med andra leder till lärande.

Dagens digitala möjligheter skapar nya sätt till kontakter mellan lärare och elever.

Kontakten dem emellan bjuder på snabbare återkoppling men också variation i form av

olika arbetsmetoder som kan kombineras med digitala läromedel (artefakter) som skapar

medierande processer och gör att lärandet går framåt.
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8.2 Det inkluderande klassrummet

Skolan ses som ”det socialt organiserade utvecklingszonen” menar Säljö (2000).

Lärarnas föreställningar om möjlighet att ha mer kontakt med elever, speciellt med

blyga elever eller de som har läs- och skrivsvårigheter, är intressant i studien. Även

rektorer lyfter upp tanken att nya digitala läromedel,i synnerhet datorn, hjälper dessa

elever på ett positivt sätt. Liknande tankar om elever som behöver stöd finns hos

Vygotskij (1978) men också i en rad andra forskningsresultat (se till exempel Pedersen

et al.,2006; Grönlund et al.,2013). Känslan att vara en del av gruppen, en del av

kollektiv, är viktig menar rektorer och lärare. Det inkluderande klassrummet innebär att

alla elever är involverade i undervisningsprocessen och att vardaglig kommunikation

och sociala kontakter bygger grunden till lärandet. Språket som ett intellektuellt redskap

är viktigt och hjälper att skapa kommunikation och relation med andra. Kontakt mellan

lärare och elever och mellan elever är viktiga för vidareutvecklingen menar både lärare

och rektorer. Vikt av kommunikation och språkets betydelse återfinns också hos

Vygotskij (2007). Språkutvecklingen sker i sociala situationer som skapas genom

kommunikation och samspel med andra. Läraren belyser att de har ansvar att med olika

arbetsmetoder och digitala läromedel väcka intresse och motivation hos elever. De

menar att elevernas delaktighet i undervisningsprocess skapar goda förutsättningar att

lärandet går framåt och inte bara genom imitation eller look-and-do-methods, som finns

hos Vygotskij (2007).

Elever menar också att det är lättare att vara färdig och presentera arbetet om man

kommunicerar och skapar sociala kontakter med andra. De menar att kommunikation

med andra skapar möjlighet att de lär sig om nya saker på olika sätt, genom diskussion

med andra eller genom andras erfarenhet. Eleverna idag är vana vid mycket social

kontakt och interaktion. Att individuell utveckling är beroende av det sociala samspelet

är en tanke som även Vygotskij (ibid.) skriver om. Ett intressant tema som rektorer och

lärare lyfter upp är att det mesta av elevers kontakter med andra sker med hjälp av

datorns möjligheter.Det innebär att kontakter i och utanför skolans väggar underlättas.

8.3 Negativa erfarenheter

Det insamlade materialet indikerar att det även finns negativa erfarenheter när det gäller

användning av digitala läromedel i skolan. Tekniska problem och krav på att vara
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uppkopplad till Internet ser rektorer, lärare och elever som negativt. Enligt min tolkning

av intervjuer ser lärarna ett problem i det faktum att det finns alltid finns någon i klassen

som har glömt datorn hemma eller vars dator inte fungerar. Ett ganska intressant

resultat är att eleverna är kritiska mot Internets källor och trovärdighet. Vidare kommer

tanken på datorer som en distraherande faktor för elever som inte lyckas att hantera

Internets möjligheter. Rektorer och lärare menar att tillgång till olika sidor på Internet

påverkar elevens koncentration och motivation,något som även uppmärksammats i

tidigare forskning om datorer i skolan (se till exempel Wurst et al., 2008; Faria et al.,

2013).

Genom analys av intervjuer går det också att utläsa att lärarna menar att rektorer inte

inser vikten och betydelsen av digital kompetens och utveckling hos lärarna. Brist av

digital kunskap är viktig sak för lärare som påpekar att nu lär de sig själva om digitala

eller mest genom att prata med sina arbetskollegor. Hut viktig det är med digital

kompetens och utveckling visar Hylen och Grönlund (2011).

8.4 Övriga frågor

Nya läranderkulturer gör att lärandet sker överallt. I studiens resultat går det att utläsa

en intressant sak.Det är att lärandet idag också sker utanför skolans väggar. Detta visar

vid en jämförelse med Vygotskij (2007) på en viss skillnad. Inte minst när han så starkt

betonar betydelsen av sociala relationer och direkt kommunikation mellan individer för

lärande.Studiens resultat samt tidigare forskning av Selander och Kress (2010) samt

Douglas och Brown (2013) visar att nya lärandekulturer skapar lärandet på ett nytt sätt.

Elever i studien belyser vikt av kommunikation med sina kompisar speciellt när de är

hemma. De har kontakt genom olika sociala och digitala medier till exempel Skype,

Facebook, Twitter och olika sidor där de kommenterar olika händelser och är

medlemmar i olika grupper eller bloggar. Enligt min tolkning av resultatet i studien

menar rektorer och lärare att elevens sätt att kommunicera med digitala redskap

synliggör deras sätt att skapa sociala relationer med andra. De tillhör till den digitala

generation, menar de. De är vana att använda Internets möjligheter och vara en del av

den virtuella världen som skapar kontakter på ett digitalt sätt med tusentals kompisar

världen över. Vygotskijs idéer om lärande process som skapas genom indirekt kontakt
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mellan människor och världen med hjälp av olika redskap används idag. Dagens

medierande process anpassar sig till samhället vi lever i och det är ett digitalt samhälle.

9 Diskussion

9.1 Metoddiskussion

Jag valde att göra en kvalitativ studie där empirin bestod av genomförda intervjuer och

observationer som gav förutsättningar för tolkningsbara resultat. Intervjuerna hade en

semistrukturerad form. Det betyder att de inbjöd till mer öppna och reflekterande svar,

något som inte skulle ha varit möjligt vid användning av kvantitativ metod, till exempel

enkät. Med semistrukturerade formen av intervju, kunde de som intervjuades, utveckla

sina svar och åsikter vilket ledde till en bättre förståelse för studiens resultat och syfte.

Arbetets brist ligger framför allt i att antal informanten var begränsad. Med fler

informanter (rektorer, lärare och elever) kunde tydligare mönster skapas.

Observationerna gav värdefulla insikter men fler observationer hade naturligtvis

bidragit till synliggöra fler olika sätt på hur och med vilka konsekvenser datorer

används i skolarbetet. Dock kräver observationer en längre tid än vad som för denna

studie var tillgängligt.

Jag valde att inrikta mig på digitala läromedlens betydelse för lärande eftersom temat är

aktuellt och väcker olika åsikter och tankar. Tidigare forskningar visade att det finns

positiva och negativa effekter när det gäller användning av olika digitala läromedel i

skolan. Det gäller framförallt datorer. Diskussioner bjuder på olika svar med vad som är

viktigt med datorer och det digitala i skolan enligt rektorer, lärare och elever. Det är min

förhoppning att min diskussion kan tydliggöra några viktiga lärdomar om användningen

av digitala läromedel i skolan.

Jag är medveten om att min personliga åsikt kan ha färgat intervjuer och observationer

och tolkningar. Det kan vara mest på grund av att mina egna åsikter om digital

betydelse ändrades under arbetets gång. Oavsett detta har min ambition varit att på

korrekt sätt analysera vad som verkligen sades under intervjuerna och observationerna.
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9.2 Resultatdiskussion

Syftet med genomförda studien var att fördjupa förståelsen om vilka effekter, positiva

och negativa, digitala läromedel har i skolan enligt rektorer, lärare och elever.

Genom studiens resultat går det att utläsa att digitalisering har allt mer plats i skolan.

Satsningen på det digitala har fokus inom många svenska kommuner och skolor.

Arbetet tydliggör på vilket sätt digitala läromedel används i undervisningen samt

effekter som de har för elevers prestation och resultat, lärarens arbete och rektorers

tankar om morgondagens pedagogik med det digitala i centrum. En gjord reflektion

över resultat visar positiva och negativa effekter som digitala läromedel, framför allt

datorer, har för resultaten i skolan. Det finns en samsyn mellan lärarnas och rektorers

föreställningar om vilka positiva effekter digitala läromedel har. De menar att det

förbättrar elevernas prestation, intresse och motivation samt skapar variation,

effektivitet och innehållslig aktualitet. Vikt av effekter som datorer har för elever med

läs- och skrivsvårigheter står också i centrum för rektorer och lärare. Arbetet tydliggör

elevernas föreställningar om datorns betydelse.De ser datorn mest som ett hjälpmedel

som gör deras arbete mer effektivt och snabbare. Lärarnas och elevers upplevelse om

återkoppling eller feedback är intressant för studien eftersom det visar vikt av relation

som skapas genom digital tekniks användning. Gemensam lärplattform där material är

samlat har betydelse för lärare och elever. Det var intressant att se koppling mellan

rektorers, lärarnas och elevers tankar om variationen med olika arbetsmetoder och

kombination med digitala läromedel. Genom analys av studiens resultat har jag kunna

visa att rektorer ser på datorer som positiva och effektiva i skolväsendet.Lärarna,

däremot, betonar datorer som pedagogiska verktyg. Därtill betonar eleverna datorn som

ett praktiskt medel, med vilket information,bilder och annat kan kombineras på många

olika sätt. Både lärare och rektorer påpekar dock vikt av digitala läromedel för elever

med läs- och skrivsvårigheter. De menar att datorer hjälper dem att vara en del av

gruppen eller en del av kollektivet, ökar deras självförtroende och har positiva effekter

på deras lärande och aktiviteter samt relationer med andra.

Resultaten som lyftes upp när det gäller negativa erfarenheter sätter i fokus två saker:

tekniska problem och digital utveckling hos lärare. Samma problem finns som viktiga

inom tidigare forskningar om temat. I resultaten framträder det att rektorer, lärare och

elever poängterar flera problem med dator som är vanliga. Trots detta finns det inte mer



45

effektivt digitalt stöd och hjälp i skolan. Det tenderar därtill att ta lång tid att få söndriga

datorer reparerade. Och antal datorer som elever kan låna under tiden är begränsade.Det

som var intressant i en del av studiens analys var problem med digital kompetens hos

lärare. Problemet har betydelse både för rektorer och lärare men tolkas olika. Rektorers

föreställningar om temat är att skolan bjuder på tillräckligt digital utveckling och

kompetens och att grundläggande kurs om digitala i skolan kan vara till hjälp inom

arbete med det digitala. En intressant sak som rektorer säger är att vidare digital

utveckling hos lärare är viktig men det finns inte planerade kurser eller seminarier om

digitala teman för lärare. Därtill upplever lärarna att det inte finns tillräckligt stöd för

utveckling av deras digitala kompetens, varken hos skolans eller kommunens ledning.

Att lärarna lär sig mest på egen hand eller genom att utbyta idéer med sina kollegor

visar att detaljerad plan på digitalsatsning behövs.

Studien har visat ett antal uppslag på vidare undersökningar. För att kunna få en mer

nyanserad bild av digitala användningar i skolan skulle det vara intressant att göra fler

intervjuer med elever och vara på många fler lektioner i skolan som en del av

observationer. Det skulle också vara intressant att göra studien med samma tema om

några år, eftersom digitala läromedel utvecklas snabbt och det skulle visa mer konkret

och detaljerad bild av skolans verklighet. Det skulle även vara intressant att göra studier

som involverar föräldrar och deras syn på barnets lärande med hjälp av digitala

läromedel.

Som nämnts i studiens inledningskapitel lever vi idag i ett digitalt samhälle och

digitalisering inkluderar alla samhällets delar. Allt mer satsning på digitalt ses inom

skolan och i allt fler svenska kommuner.Nästan 240 av 290 kommuner har inlett eller

planerar satsningar på egen dator för varje elev i någon av sina skolor. Viktig fråga som

har betydelse för digitalisering, har fokus på vilken uppfattning om digital betydelse i

skolan rektorer, lärare och elever har. För att kunna förstå datorns betydelse i skolan

måste det förstås finnas dialog mellan olika sociala positioner i skolan det vill säga

rektorer, lärare och elever. En gemensam uppfattning, som kommer från studiens

resultat, visar att alla tre grupper påpekar datorns positiva effekter när det gäller bättre

resultat, prestation samt mer innehållsrik undervisning. Men deras tolkningar av

positiva effekter är olika. Rektorer ser det som en viktig satsning på digitala och datorer

i skolan och att allt fler elever har sitt egen data. Det finns inte en plan eller gemmensam
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plattform på skolans, kommunens eller statlig nivå när det gäller digitalisering,

gemensamt mål eller stödresurser. Lärarna ser digitala läromedel som ett pedagogiskt

verktyg som hjälper inför planering och undervisning men menar att brist av tillräckligt

digital utveckling från skolans eller kommunenes sida påverkar deras arbete. För elever

är datorn en del av livet som kan tolkas,enligt rektorer och lärare i studien, att de tillhör

till den digitala generationen. Deras arbete i skolan och i vardagliga situationer är lättare

med hjälp av datorn som skapar effektivitet, variation och lättare tillgång till

information som behövs. Samma tema finns hos forsknnigsöversikt från 2011 där Hylen

och Grönlund sätter fokus på hela satsningen med digitala, både nationellt och

internationellt. De menar att datorer i skolan har utvecklat arbetsformer och lärandet

men bättre resultat kommer inte med tillräckligt många datorer i skolan. För att lyckas

behövs mycket mer, till exempel att mer noggrant bestämma varje projekts mål, att

bättre samordna insatser under längre tid, att skapa lokal samsyn, att betona ledarskapets

betydelse liksom att satsa på kompetensutveckling och stödinsatser. En kombination av

faktorer som dessa kan öka möjligheterna för att rektorer, lärare och elever för en mer

gemensamt positiv bild av digitalt lärande i skolan.

Jag vill tillägga att de resultat och slutsatser i studien inte tas som några absoluta

sanningar. Min studie visar en bild av skolans verklighet och tillhör ett galleri av bilder

som visar och beskriver skolans verksamhet i dagens samhälle. Samma bild kan tolkas

på olika sätt och min studie är bara en av möjliga tolkningar. Liknande studier med

samma tema kan visa andra positiva eller negativa faktorer som digitala läromedel har.

Min studie kan ge ett nytt bidrag till den försatta diskussionen om digitala läromedel

och dess betydelse i dagens skola och samhälle.
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11 Bilagor

11.1 Bilaga A Mail till rektor / föräldrar

Hej!

Jag är ämneslärarestudent som heter Lejla Peksin. Just nu är jag i slutet på min

utbildning och skriver mitt examensarbete. Syftet med mitt arbete är att undersöka lite

närmare vad rektorer, SO lärare och elever tycker om användning av digitala medier i

skolan ( vilka medier används, fördelar och nackdelar med medier i skolan och hur

mycket medier påverkar undervisningsprocess för att bli bättre för alla deltagare).

Jag skulle därför vilja be om ditt barns hjälp att svara på några frågor i en kort intervju.

Jag vill bl.a. veta vad eleverna själva tycker om digitala medier i skolan och hur medier

påverkar deras arbete, motivation, betyg, aktivitet och relation med andra.

Intervjun är frivillig, men den skulle verkligen hjälpa mig vidare i mitt skrivande. Det är

endast jag som kommer ha tillgång till de färdiga intervjuerna, ingen annan. Eleverna

som ställer upp kommer givetvis att bli anonyma i examensarbetet. Intervjun ska spelas

in.

Har ni frågor kontakta mig på något av följande telefonnummer/ mailadress:

Lejla Peksin 073 740 12 02 lejlapeksin@ hotmail.com

_________________________________

____________________________

Vårdnadshavares underskrift Elevens underskrift

Tack för hjälpen!



II

11.2 Bilaga B Frågor till rektorer

Frågor till rektorer:

1. Kan du presentera dig själv?

2. Hur längre jobbar du som rektor i skolan?

3. Ingår skolan i en till en projekt? Vad omfattar projektet i skolan?

4. Hur mycket använder lärare och elever digitala medier i undervisnings process?

5. Hur mycket satsar skola på IT i undervisningen?

6. Hur är organiserad digital utveckling hos lärare i skolan? Finns det seminarier eller

kurser som följer satsning på nya digitala medier eller ny digital utrusning?

7. Hur digitala medier kan förbättra undervisnings process? Vilka är fördelar och

nackdelar med dem?

8. Har skola några resultat när det gäller ökad motivation, betyg och aktiviteter hos

elever innan och efter användning av digitala medier i skolan?

9. Vad tycker du: Är tillgång till egen dator i skolan en garanti för elevernas bättre

resultat och motivation? Varför/ Varför inte?

10. Hur kopplas den sociokulturella teorin till skolans verksamhet?

11. Hur förändring av skolmiljö med hjälp av digitala medier kan påverka utveckling

och elevernas lärande?

12 Hur utvecklas relation mellan lärare och elever med hjälp av digitala läromedel?

13. Hur ser du på lärarens roll idag?

14. Vad är centralt i dagens lärande enligt dig som rektor?



III

11.3 Bilaga C Frågor till lärare

1. Kan du presentera dig själv?

2. Vad betyder nya digitala läromedel för dig som lärare? Hur mycket kan de hjälpa dig

inför planering och undervisnings process i skolan?

3. Hur mycket satsar skolan på IT – utveckling och digital kompetens hos lärare? Finns

det organiserade kurser eller seminarier för digital utveckling hos lärare?

4. Hur mycket och vilka digitala läromedel använder du inom undervisningsprocess?

5. Hur man som lärare gör ett urval i stora mängden av information som finns?

6. Vad tycker du: Vilka är fördelar och nackdelar med digitala medier i skolan?

7. Är tillgång till en egen dator en garanti för elevers utveckling, ökad motivation och

bättre resultat i skolan?

8. Hur mycket kan elever bestämma över olika arbetsmetoder och läromedel som ska

använda inom undervisningen?

9. Hur digitala läromedel hjälper elever i skolan att lär sig av och med varandra?

10. Vilken betydelse har digitala läromedel för ökad elevernas motivation och intresse

för SO ämne?

11. Hur utvecklar relation mellan lärare och elev med hjälp av digitala läromedel?

12. Vad tycker du: Vad är centralt i dagens lärande?



IV

11.4 Bilaga D Frågor till elever

1. Kan du presentera dig själv?

2. Hur mycket använder du dator i skolan och varför?

3. Vilka digitala läromedel använder du mest när du letar efter information eller arbetar

med uppgifter och hemläxa – data, surfplata, iPod mobiltelefon osv.?

4. Kan du bestämma över hur ska du jobba under lektion och vem ska du jobba med?

Förklara mer.

5. Vilken arbetsmetod passar bäst för dig – att arbeta ensam, i ett par eller i en grupp?

Varför? Vilka är fördelar med detta?

6. Hur kan du och dina kompisar hjälpa varandra när det gäller olika uppgifter som du

behöver göra t.ex. att hitta information för uppgift eller att göra en presentation osv.?

7. Vad tycker du är intressant med SO ämne i skolan? Kan du beskriva en vanlig SO

lektion i skolan?

8. På vilket sätt använder din lärare digitala läromedel för undervisningen? Kan du

förklara mer?

9. Hur relation mellan dig och din lärare förbättras med hjälp av digitala medier? På

vilket sätt hjälper lärare dig med olika uppgifter i skolan?

10. Vad tycker du om Internets möjligheter? Vad är bra med Internet?

11. Hur mycket använder du Internet hemma för dina skoluppgifter?

12. Vad tycker du: Hur skulle ser livet och världen utan Internet?
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