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Hela vårt samhälle genomgår en digital utveckling som aldrig tar paus och då ställs det 
krav på skolan att fostra digitalt kompetenta medborgare. För att möta dessa utmaningar 
är det nödvändigt att skolan lyckas med implementeringen av de digitala redskapen och 
att pedagogerna använder sig av de digitala redskapen på rätt sätt. Syftet med studien är 
att undersöka vilka digitala redskap som IT-pedagoger och lärare som är förtrogna inom 
digitaliseringen använder för att främja elevernas inlärning i skolarbetet. Studien utgår 
från följande frågeställningar: Vilka digitala redskap använder lärare samt hur beskriver 
de att de använder dem i sitt pedagogiska arbete?  Och: Hur beskriver lärare att de 
digitala redskapen motiverar elever att lära? Som teoretisk utgångspunkt har ett 
sociokulturellt perspektiv använts. Studien är kvalitativ och nio halvstrukturerade 
intervjuer har genomförts. En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes 
som metod för analys. Empirin kategoriserades i fyra delar som beskriver vilka digitala 
redskap lärare i åk 1–6 respektive åk 6–9 använder sig av i sitt pedagogiska arbete, hur 
de använder dem samt hur de anser att dessa motiverar eleverna till lärande. Resultatet 
visar att det skiljer sig något i vilka digitala redskap man använder och hur man använder 
dem i de olika åldrar. I åk 1–6 använder man sig av redskapen främst i ett didaktiskt syfte, 
som ett sätt att fånga och motivera eleverna. I åk 6–9 använder man redskapen främst i 
skrivande och kommunikativt syfte. Alla årskurser använder dem också som ett sätt att 
öka likvärdigheten. Man kan se att de olika årskurserna har mycket att lära av varandra i 
den fortsatta digitala utvecklingen.  
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ABSTRACT 

Our entire society is going through a digital development that never takes a break and the 

school is required to educate digitally competent citizens. To meet these challenges, it is 

necessary that the school succeeds in implementing the digital tools and that the teachers 

use the digital tools correctly. The purpose of the study is to investigate which digital 

tools that teachers and IT-educators who are familiar with in digitalization use to promote 

the students' learning in school work. The study is based on the following questions: What 

digital tools do teachers use and how do they describe how they use them in their 

educational work? And: How do teachers describe that the digital tools motivate students 

to learn? As a theoretical starting point, a socio-cultural perspective has been used. The 

study is qualitative and nine semi-structured interviews have been conducted. A 

qualitative content analysis with inductive approach was used as a method for analysis. 

The empirics were categorized into four parts, that describe which digital tools teachers 

in year 1-6 and year 6-9 use in their pedagogical work, how they use them and how they 

think these motivate the pupils to learn. The result shows that there are some differences 

in what digital tools they use and how they use them in the different ages. In grades 1-6, 

the tools are used primarily for a didactic purpose, to capture and motivate the students. 

In grades 6-9, the tools are used primarily for writing and communicative purposes. All 

teachers also use them to increase equivalence. You can see that the teachers in the 

different ages have much to learn from each other in the continued digital development.  
 

 
 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Sökord: digitalisering, digitalization, motivation, didaktik, didactics, pedagogiska 
redskap, educational tools, digitala redskap, digital tools, skolutveckling, school 
development, sociokulturellt perspektiv, socio-cultural perspective 

______________________________________________________________________ 



Innehåll 
1. INLEDNING ..................................................................................................................... 1 

2. BAKGRUND .................................................................................................................... 2 

2.1 Digital kompetens ............................................................................................................... 2 

2.2 Styrdokument om digitalisering och motivation ................................................................. 2 

2.3 Digitaliseringen i svensk skola ............................................................................................ 3 

2.3.1 Digital tillgång och kompetens ........................................................................................ 4 

2.3.2 Digitaliseringens positiva effekter på lärandet ................................................................. 6 

2.3.3 Digitaliseringens negativa effekter på lärandet ................................................................ 7 

2.3.4 Vad som krävs för att digitaliseringen ska lyckas ............................................................ 8 

2.4 Motivation ........................................................................................................................... 9 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ......................................................................... 11 

4. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT .................................................................................. 12 

4.1 Sociokulturellt perspektiv ................................................................................................. 12 

5. METOD ........................................................................................................................... 14 

5.1 Val av metod och datainsamling ....................................................................................... 14 

5.2 Urval .................................................................................................................................. 14 

5.3 Genomförande och analys ................................................................................................. 15 

5.4 Etiska överväganden ......................................................................................................... 16 

5.5 Trovärdighet ...................................................................................................................... 16 

6. RESULTAT .................................................................................................................... 18 

6.1 Digitala redskap i åk 1-6 ................................................................................................... 18 

6.1.1 Teknisk utrustning .......................................................................................................... 18 

6.1.2 Interaktiv skrivtavla........................................................................................................ 18 

6.1.3 Ipad, dator och dokumentkamera ................................................................................... 20 

6.1.4 Appar, program .............................................................................................................. 22 

6.2 Digitala redskap och motivation i åk 1-6 .......................................................................... 23 

6.2.1 Varierad undervisning ger ökad elevaktivitet ................................................................ 23 

6.2.2 Ökad likvärdighet ger ökad motivation .......................................................................... 24 

6.2.3 Kommunikation lärare-elev ............................................................................................ 25 

6.3 Digitala redskap i åk 6–9 ................................................................................................... 25 

6.3.1 Teknisk utrustning .......................................................................................................... 25 

6.3.2 Interaktiv skrivtavla........................................................................................................ 26 

6.3.3 Ipad, dator och dokumentkamera ................................................................................... 26 

6.3.4 Plattformar, appar och program ..................................................................................... 27 

6.4 Digitala redskap och motivation i åk 6-9 .......................................................................... 28 



6.4.1 Varierad undervisning ger ökad elevaktivitet ................................................................ 28 

6.4.2 Spelbaserat lärande som tillfälliga avbrott i undervisningen ......................................... 29 

6.4.3 Kommunikation lärare-elev ............................................................................................ 29 

6.4.4 Individanpassning........................................................................................................... 30 

7. DISKUSSION ................................................................................................................. 31 

7.1 Metoddiskussion ............................................................................................................... 31 

7.2 Resultatdiskussion ............................................................................................................. 32 

7.2.1 Digitala redskap i åk 1-6 ................................................................................................ 32 

7.2.2 Digitala redskap och motivation i åk 1-6 ....................................................................... 34 

7.2.3 Digitala redskap i åk 6-9 ................................................................................................ 35 

7.2.4 Digitala redskap och motivation i åk 6-9 ....................................................................... 35 

7.3 Resultatanalys ................................................................................................................... 36 

7.4 Vidare forskning ................................................................................................................ 38 

REFERENSER ........................................................................................................................ 39 

BILAGA 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. INLEDNING  
Vårt samhälle befinner sig just nu i en digital strukturomvandling vilket ställer krav på 
skolan att fostra digitalt kompetenta medborgare. Enligt Sveriges digitaliserings-
kommission (Skolverket, 2017b) innebär digital kompetens att man är förtrogen med 
olika verktyg och tjänster, har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och 
innehar kunskap om hur den påverkar livet. Medborgaren ska kunna söka information, 
kommunicera, interagera och producera digitalt samt känna motivation att delta i den 
digitala utvecklingen (a.a.). Det här är en utmaning för pedagoger i skolan, då det får till 
följd att väl prövade arbetssätt och metoder utmanas av nya krav. Det innebär stora 
förändringar i lärarkompetensen. Enligt Kroksmark (2013) så har många lärare blivit 
vilsna då deras tidigare undervisningsmetoder inte längre fungerar. Lärare behöver få tid 
och fortbildning för att implementera tekniken, detta behöver organiseras av huvudman 
för att få effekt. 

Vi möter dagligen kollegor som känner oro och stress över hur man som lärare använder 
den digitala tekniken som ett stöd i sin didaktiska kompetens. Därför finner vi det 
intressant att undersöka hur lärare som känner att de är väl förtrogna med den digitala 
didaktiken bedriver sin undervisning.  

Att motivation är en viktig nyckel till elevers framgång i skolan är något som är allmänt 
vedertaget bland alla som arbetar eller forskar inom pedagogiken. En grundläggande 
faktor i Deweys undervisningsteori är att all inlärning måste utgå från barnens intressen 
och behov för att de ska känna sig motiverade. Utgår undervisningen från elevernas egna 
intressen så motiveras också eleverna (Dewey, 1897). I nutidens digitala samhälle där 
eleverna motiveras av spel och sociala plattformar så bör kanske skolan erbjuda denna 
typ av inlärning för att på så sätt motivera eleverna? Skollagen och läroplanen är tydliga 
vad gäller uppdraget att eleven ska erbjudas möjlighet att utveckla sin nyfikenhet och en 
livslång lust att lära (SFS 2010:800). Vi tror att digitaliseringen kan bidra med ökad 
nyfikenhet och lust hos våra elever. 

Motivationsbegreppet i sig är svårt att definiera. Det har dock gjorts en hel del försök att 
beskriva begreppet. Thomson & Wery (2013) beskriver motivation som elevens önskan 
att delta i lärprocessen och Ahl (2004) beskriver det ännu enklare som det som får 
människor att göra något. Om man ser till dessa beskrivningar är det av stor vikt att lärare 
har förmåga att motivera sina elever och på så sätt få dem att vilja göra något och känna 
lust till att lära. Här måste skolan följa med i sin samtid och hitta moderna pedagogiska 
redskap som motiverar. 

Vårt syfte med denna studie är att bilda kunskap om vilka digitala redskap IT-pedagoger 
och lärare som är förtrogna i digitaliseringen använder sig av i grundskolan för att främja 
elevernas inlärning i skolarbetet. Vi vill också undersöka hur dessa lärare anser att digitala 
redskap kan motivera eleverna till lärande i skolan. Vi som verksamma lärare har funderat 
mycket kring hur digitala redskap kan främja elevernas motivation och hur vi ska arbeta 
med digitalisering så eleverna känner lust att lära. Hur väcker vi lusten som är nyckeln 
till lärandet?  
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2. BAKGRUND 
I bakgrunden beskrivs vad EU, svenska regeringen och styrdokumenten säger om vikten 
av digitalt kompetenta medborgare samt hur digitaliseringen i skolan ska leda fram till 
detta. Den tar också upp vilka för- och nackdelar som forskning har visat kring 
digitalisering, samt vad som krävs för att den ska lyckas i skolan.  I studien har begreppet 
feedback används genomgående i stället för återkoppling.  

2.1 Digital kompetens 
I artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter står det att alla människor 
har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet (Wilson, Grizzle & Tuazon, 2011). Detta 
innebär även rätten att kunna söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp 
av olika typer av uttrycksmedel. För att denna grundläggande mänskliga rättighet ska 
uppfyllas så krävs det att medborgarna blir kunniga inom media- och informationsteknik 
(MIK). Detta stärker människornas förmåga att förverkliga sina personliga, sociala, 
yrkes- och utbildningsmässiga mål, vilket är en grundläggande mänsklig rättighet. Att 
man kan hantera olika informationskanaler har också avgörande inverkan på det livslånga 
lärandet och för demokratin (a.a.).  

En av de åtta nyckelkompetenser som EU tagit fram som medborgare behöver behärska 
är digitalisering (Wilson m.fl., 2011). Detta innebär färdigheter som förmåga att samla in 
och bearbeta information samt att kritiskt granska den. Medborgarna ska kunna skilja på 
fysisk och virtuell verklighet. De ska kunna producera, redovisa och förstå komplex 
information samt kunna söka och använda internetbaserade tjänster. De behöver också 
behärska informationssamhällets teknik som stöd för kritiskt tänkande, kreativitet och 
innovation (a.a.). Utifrån denna beskrivning av digital kompetens har 
digitaliseringskommissionen i Sverige gjort en egen beskrivning av digital kompetens 
(Näringsdepartementet, 2017). De menar att digital kompetens innebär att medborgarna 
är förtrogna med olika verktyg och tjänster samt att de har förmåga att följa med i den 
digitala utvecklingen och känner till hur den påverkar deras liv. De behöver kunna söka 
information, kommunicera, interagera och producera digitalt samt äga förmågan att 
använda digitala verktyg och tjänster. Medborgarna behöver också förstå 
digitaliseringens möjligheter och risker och känna motivation för att delta i utvecklingen 
(a.a.).  

2.2 Styrdokument om digitalisering och motivation 
Läroplanen för grundskolan reviderades 1 juli 2018 med förtydligande och tillägg som på 
olika sätt rör digitaliseringen (Skolverket, 2017a). I och med förändringarna så har det 
blivit tydligare att skolans uppdrag är att eleverna ska använda digitala redskap och att 
skolan på så vis ska öka elevernas digitala kompetens. Skolan ska: 

ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern 
teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 
lärande (a.a. s.13-s.14). 

Det finns också andra skrivelser som kanske inte är lika tydliga men som ändå syftar mot 
digitaliseringen. Bland annat står det att eleven ska utveckla sin förmåga att använda sig 
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av ett kritiskt tänkande och sin förmåga att självständigt formulera ståndpunkter grundade 
på kunskaper och etiska överväganden (Skolverket, 2017b). Samt att eleven ska kunna 
inhämta och utveckla kunskaper som är nödvändiga för varje individ. I dagens samhälle 
görs det till stor del via digitala forum. Det är tydligt i läroplanen att skolan har i uppdrag 
att stödja eleverna att utveckla sin digitala kompetens, detta är viktigt oavsett om de ska 
ut i arbetslivet eller fortsätta studera (a.a.). 

Undervisningen ska enligt Skolverket (2017b) i alla ämnen genomsyras av digitala 
verktyg och media. Den ska utgå från det konkreta och närliggande för att sedan bli mer 
övergripande och behandla mer komplexa tekniska system. Genom undervisningen ska 
eleven också få lära sig att kritiskt granska olika källor och värdera informationen i dem. 
De ska lära sig ställa rätt frågor och begränsa sina sökningar för att få fram rätt sorts 
information. De ska kunna göra personliga ställningstaganden och lära sig att agera 
ansvarsfullt och respektfullt utifrån demokratiska, juridiska och etiska aspekter (a.a.). 
Eleven ska genom undervisningen även lära sig hur digitala verktyg och medier kan göra 
det lättare att lösa problem och omsätta egna idéer i handling. De ska ges möjlighet att 
utveckla sin kreativitet, nyfikenhet och självförtroende, pröva olika metoder för att lösa 
problem och möta utmaningar. Programmering är en viktig del i att förstå hur digital 
teknik kan användas till att förmedla, kommunicera och gestalta. Digitaliseringen 
erbjuder också nya dimensioner i lärandet och ger pedagogen fler verktyg, metoder och 
arbetssätt att använda i undervisningen (Skolverket, 2017b). 

I styrdokumenten nämns inte ordet motivation. Däremot står det att eleven ska inhämta 
kunskaper och utvecklas på ett sätt som gynnar individen och samhället (Skolverket, 
2017a). Vidare ska utbildningen visa hänsyn till barn och elevers olika behov, de ska ges 
stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Skolan ska sträva efter att 
uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (SFS 
2010:800). 

2.3 Digitaliseringen i svensk skola 
Sveriges regering har som mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter (Utbildningsdepartementet, 2017). Ett led i detta är att stärka 
medborgarnas media-och informationskunnighet så att Sverige blir ett digitalt kompetent 
land. Ska detta mål nås krävs det att skolväsendet tar en central roll i att utveckla 
digitaliseringen. Digitaliseringen anses också kunna hjälpa till att höja måluppfyllelsen 
samt öka likvärdigheten och kvalitén i skolan (a.a.). Om detta stämmer är dock 
omdiskuterat, bland annat Cuban (2001) och Erstad (2009) menar att forskning inte visar 
att det finns någon direkt koppling mellan elevresultat och teknikanvändning.  

Vill man genom digitalisering försöka nå ökad likvärdighet och måluppfyllelse kräver 
detta en god tillgång till digitala verktyg (Utbildningsdepartementet, 2017). I nuläget 
skiljer sig tillgången på digitala verktyg mellan olika skolor och regeringen anser att det 
är angeläget att alla elever ges samma möjligheter. År 2022 ska alla skolor i Sverige ha 
uppnått en höjd digital kompetens och likvärdig tillgång och användning av digitala 
redskap (a.a.).  



4 
 

En höjd kompetens definieras av digitaliseringskommissionen som: 

I vilken utsträckning en individ är förtrogen med digitala verktyg och tjänster 
samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan 
på ens liv. (Utbildningsdepartementet, 2017, s.6) 

För att detta ska nås är det viktigt att de digitala verktygen används på rätt sätt och att 
arbetet sker utifrån elevers olika behov. På så sätt kan effekten på lärandet påverkas så att 
eleverna når de mål som framgår av styrdokumenten (Utbildningsdepartementet, 2017). 
Enligt Hylén (2013) kan digitalisering både minska klyftor mellan elever eller öka dem 
beroende på hur skolan organiserar sitt arbete. Utbildningsdepartementet (2017) har 
kommit fram till att ökad digitalisering i undervisningen ökar flickornas intresse för it och 
detta kan bidra till att fler kvinnor söker högre utbildningar med it-inriktning och på så 
sätt öka jämställdheten på arbetsmarknaden på sikt (a.a.). Om digitaliseringen ska lyckas 
så krävs det enligt Erstad (2009) att lärarna har en ämnesdidaktisk digital kompetens så 
att de kan se vilka möjligheter som den digitala tekniken kan medföra i undervisningen 
tillsammans med eleverna. Skolinspektionen (2012) menar att satsningar på digitala 
medier i skolan sällan följs upp av didaktisk kompetensutveckling där lärare får lära sig 
att använda den digitala tekniken, vilket medför att teknikens potential inte används fullt 
ut.  

Den svenska grundskolan har i uppdrag att förbereda eleverna för den framtid som de 
kommer att möta i sin fortsatta utbildning och i yrkeslivet och därför måste utbildningen 
enligt Samuelsson (2014) vara likvärdig. Tyvärr finns det stora ojämlikheter i digital 
kompetens vilket gör att det uppstår digitala klyftor. För att minska de här digitala 
klyftorna så har skolan ett stort ansvar (a.a.). Kjällander (2014) lyfter fram att en ny typ 
av lärande växer fram när man börjar använda en dator per elev och att det bildas en 
digital klyfta mellan de digitalt vana eleverna och de mer ovana lärarna. Salavati (2016) 
menar att lärarens bakgrund har betydelse för lärares olika förhållningssätt och 
värderingar och att det påverkar hur lärare använder den digitala tekniken. De lärare som 
har ett mer elevaktivt arbetssätt är de som använder digital teknik till störst del medan de 
lärare som undervisar mer lärarlett använder sig av digital teknik i mindre grad. Det bör 
också uppmärksammas att användning av digital teknik även är organisationsrelaterad, 
det vill säga att kommunen måste leda utvecklingen framåt (a.a.). 

2.3.1 Digital tillgång och kompetens 
I Skolverkets (2016) IKT (information- och kommunikationsteknik) -uppföljning ser man 
att det har skett en ökad tillgång av digital utrustning på förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor och även bland personalen. I grundskolan har nästan alla lärare tillgång 
till egen dator. Bärbar dator är vanligast bland eleverna men surfplattorna har ökat i en 
allt snabbare takt (a.a). Enligt Findahl (2013) är det främst tillgången till surfplattor och 
smarta telefoner som påverkar barnens användande av digitala redskap. Fyra av tio 
grundskollärare anser enligt Skolverket (2016) att digitala redskap är ett pedagogiskt 
verktyg för dem och att det också ökar elevernas motivation för skolarbetet. Ungefär 
hälften av lärarna i grund-och gymnasieskolorna har dock ett fortsatt kompetensbehov 
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inom digitalisering (a.a.). Ljung-Djärf, Åberg-Bengtsson och Ottosson. (2005) upptäckte 
i sin studie om datorer i förskolan att man kunde dela in pedagogernas syn på digitala 
hjälpmedel i tre grupper, de som såg tekniken som ett hot, en möjlighet eller som en viktig 
del av den pedagogiska verksamheten. Buskqvist och Enochsson (2012) anser att skolan 
behöver pedagoger som kan hantera de utmaningar som tekniken ger och som kan se vilka 
nya möjligheter den digitala tekniken kan bidra med i undervisningssammanhang. 

Enligt Kroksmark (2013) ställer digitaliseringen av vårt samhälle nya krav på skolan och 
pedagogerna. Det genomförs flera en-till-en-projekt i svenska skolor och det gör att 
datorn alltid är tillgänglig i undervisningen på ett annat sätt än tidigare. Elever och lärare 
har blivit mer motiverade men det är fortfarande ovisst vilka effekterna har blivit med en-
till-en-projekten. En-till-en har medfört att lektionsplaneringen har förändrats för läraren, 
fokus har ändrats från att planerera för undervisning till att planera för lärande. Lärarens 
aktivitet har minskat och blivit mer handledande i stället för undervisande. Elevernas 
aktivitet har därmed ökat. Instruktionen från läraren måste vara extra tydlig och det har 
blivit mer enskilt arbete för eleverna. Många lärare har blivit vilsna eftersom deras 
tidigare undervisningsmetoder inte längre fungerar (a.a.). Hargreaves (2004) menar att i 
och med den ökade digitaliseringen så måste lärare också erbjudas kompetensutbildning 
för att nå ökad digital kompetens. Enligt Nordenbo, Anders och Eyvind (2010) så är det 
inte tillgången till digitala redskap som är avgörande utan att man har kunskaper om hur 
man använder tekniken. Vidare menar Hattie (2009) att användandet av digitala redskap 
tillför en mängd olika undervisningsstrategier, erbjuder alternativa möjligheter att öva 
och lära och ökar återkopplingen mellan elev och lärare. Men även han påpekar att 
pedagogen måste lära sig att använda sig av de digitala redskapen (a.a.).  

Puentedura (2006) har utarbetat en modell (SAMR) för att förklara vad digitaliseringen 
har fått för konsekvenser. Modellen består av fyra olika nivåer. Den första nivån kallas 
för ersättning och här sker ingen förändring av skolan, man gör som vanligt men man 
ersätter exempelvis pennan med datorn. Nästa nivå kallas förbättring och nu används 
tekniken till ersättning för andra verktyg, själva skolarbetet effektiviseras. Nästa nivå 
kallas förändring och här sker en förändring av undervisningen och lärandet eftersom 
läraren tar fram nya sätt att lära. Den sista nivån är omdefiniering och då görs uppgifter 
på lektionerna på ett nytt sätt, som man inte tidigare kunde göra utan den digitala tekniken. 
Puentedura menar att undervisningen och lärandet måste nå nya nivåer och därför krävs 
kompetensutbildning för lärare så att lärare inte blir fast i att undervisa som tidigare men 
med den enda skillnaden att man tar hjälp av ny teknik (a.a.). 

Ahlbäck (2018) menar att inte bara datorer utan även den digitala skrivtavlan har 
betydelse för skolans digitalisering och kan bidra till mer varierad undervisning. Den har 
fått stor spridning i svenska klassrum på kort tid och är en betydande investering för 
skolorna. Det finns dock lite forskning om hur den digitala skrivtavlan används i svenska 
klassrum (a.a.). Enligt Skolverket (2016) så finns det minst en digital skrivtavla i alla 
svenska grundskolor och trettio procent av alla skolor har en tavla i varje klassrum. 
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2.3.2 Digitaliseringens positiva effekter på lärandet 
Enligt Skolverket (2017b) så är tanken med digitaliseringen att den ska gagna elevernas 
lärande och utveckling och göra det lättare för dem att delta i olika situationer och 
sammanhang.  
 
En av de tydligaste positiva effekterna av att varje elev får sin egna dator eller surfplatta 
är enligt Hylén (2013) den höjda motivationen för skolarbetet och det ökade 
elevengagemanget. Lusten att lära blir större och arbetet blir mer kreativt. 
Undervisningen blir mer varierad och digitaliseringen leder även till färre 
disciplinproblem. Enligt Skolverket (2017b) kan digitala redskap också vara en viktig del 
i stödinsatserna för elever som har svårt att nå målen för utbildningen och kan användas 
för att variera och individualisera utbildningen. Hylén (2013) menar vidare att eleverna 
själva uppger att skolarbetet blir mer intressant och att de arbetar mer med sina 
skoluppgifter då de får använda digitala redskap. Eleverna anger att en aspekt som höjer 
motivationen är att deras arbeten blir snyggare och därmed roligare att utföra. 
Motivationseffekten är starkast hos elever som tidigare var lågt motiverade till skolarbete 
eller hos elever som kommer från mindre gynnade hemförhållanden (Hylén, 2013). Enligt 
Grönlund, Andersson och Wiklund (2014) så ökar digitaliseringen självförtroendet hos 
eleverna, de får en känsla av att de gör en fin produkt, snygga rapporter, hittar mer fakta 
med hjälp av nätet och den kan även hjälpa blyga elever så att de kan spela in sina 
presentationer i stället för att presentera dem inför klassen. I vissa fall kan man också 
mäta förbättringar i elevers prestationer. Även forskningsrapporten Digitalisering i skolan 
(Utbildningsutskottet, 2016) visar att digitala lärresurser kan utveckla undervisningen och 
bidra till elevers kunskapsinhämtning samt leda till ökad motivation och ökat 
engagemang hos eleverna.  

Digitaliseringen kan också enligt Utbildningsutskottet (2016) ge lärare effektiva verktyg 
för att följa upp enskilda elevers kunskapsinhämtning. Rätt använd kan digitalisering 
underlätta för elever, personal och vårdnadshavare att hålla sig informerad om elevens 
utveckling. Digitalisering kan även hjälpa till att identifiera vilka moment som behöver 
ges särskild uppmärksamhet (a.a.). Även Grönlund m.fl. (2014) menar att bedömningen 
av elevernas prestationer har förbättrats betydligt genom digitaliseringen.   

Utbildningsutskottet (2016) hävdar vidare att när man har tittat på en- till-en-reformen så 
visar det sig att det personliga ”ägandet” av enheten ökar motivationen och intresset för 
skolarbetet samt ger en mer positiv attityd till skolan. Det gör eleverna mer självständiga 
och de tar större ansvar för sitt eget lärande. Det ökar också det ämnesövergripande 
arbetet och både lärare och elever tar till sig tekniken snabbt (a.a.). Tillgång till teknik 
och till internet ökar lärarnas möjligheter att variera arbetsformerna i klassrummet och 
hjälper dem att hitta nya och alternativa sätt att arbeta. Samarbetet mellan eleverna och 
lärarna ökar och eleverna hjälper varandra mer (Utbildningsutskottet, 2016). Även 
Grönlund m.fl. (2014) menar att om digitaliseringen sker på ett välorganiserat sätt kan 
det leda till fler kontakter mellan elever och lärare. Allt fler elever på högstadier och 
gymnasium uppger att de kontaktar lärare via digitala plattformar minst en gång per vecka 
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utanför skoltid för att diskutera skolarbete. Lärarna är alltså mer tillgängliga för eleverna 
med teknikens hjälp, vilket kan leda eleverna framåt i deras arbete (a.a.). Det har också 
visat sig att digitala verktyg stödjer alla elever oavsett vilken nivå de befinner sig på 
(Hylén, 2013). Med surfplattor kan lärarna ge mer avancerade och större hemuppgifter 
till eleverna och ge eleverna bättre feedback på deras lärande. Föräldrarna uppger att det 
är lättare att få barnen att göra sina hemuppgifter och även att få dem att berätta om 
skoldagen, då de får ta med sig sin surfplatta hem (Hylén, 2013).  

Det svenska forskningsprojektet UnosUno (Agélii Genlott & Grönlund, 2013) visade att 
elever som deltog i metoden ”att skriva sig till läsning” utvecklade sitt läsande och skrev 
längre texter med bättre struktur, språk och innehåll än elever som inte deltog (a.a.). I 
metoden sker skrivandet på datorer eller lärplattor med hjälp av talande tangentbord och 
talsyntes. Varje elev har egna hörlurar och får direkt feedback på vad och hur de skriver 
(Hultin &Westman, 2014). 

Digitaliseringen har även ökat elevernas välmående och valmöjligheter och kan användas 
för att stärka elevernas motivation, beteende och attityder (Hylén, 2013).  Andra positiva 
effekter av digitaliseringen är enligt Grönlund m.fl. (2014) elevernas utvecklade förmåga 
att söka information, skriva bättre texter och genomföra goda presentationer. Man kan 
också se att många pedagoger arbetar annorlunda än tidigare och utnyttjar teknikens 
möjligheter på ett positivt sätt. De använder bland annat internet och digital teknik för att 
stödja det egna yrkesutövandet. Diaz (2014) pekar på att digitaliseringen framförallt ger 
pedagoger och lärare fler möjligheter att arbeta i enlighet med skolans styrdokument. Med 
den digitala tekniken kan man skapa uppgifter som tidigare inte var möjliga, vilket 
framförallt stärker det formativa lärandet (a.a.).  

2.3.3 Digitaliseringens negativa effekter på lärandet 
Det finns flera negativa effekter av digitalisering. Grönlund (2014) menar att elevernas 
tidigare lärarledda välorganiserade arbete ibland har ersatts av enskilt arbete där eleverna 
enklare tappar fokus. I de framgångsrika skolorna utövas ett välorganiserat, lärarlett 
enskilt arbete eller samarbete. I de skolor som inte lyckats är det enskilda arbetet mer 
ostrukturerat (a.a.). I Skolverkets kommentarmaterial (2017b) lyfter man vikten av att 
undervisningen organiseras medvetet och genomförs så att de digitala verktygen används 
så att de stödjer elevernas lärande. Ett mer oplanerat användande av digitala verktyg och 
medier utan tydligt syfte och mål riskerar att försämra lärandet (a.a). Hylén (2013) lyfter 
fram att eleverna själva påpekar risken att de distraheras av sociala medier och spel, vilket 
minskar koncentrationen och inlärningen. Särskilt yngre eller mindre motiverade elever 
har svårt att disciplinera sig. Vissa elever anger också att de tycker att det är lättare att 
läsa i en lärobok än på datorer eller surfplattor (a.a.). Det visar sig att tempot i 
undervisningen ökar när läraren använder sig av digitala redskap i sin undervisning. Det 
läraren vill visa på eller poängtera som förr skrevs upp på tavlan framför eleverna, visas 
nu i PowerPoints. Det gör att eleven har kortare tid på sig att processa det som är viktigt 
och det gör det också svårare att hinna anteckna viktig information.  Detta leder till att 
vissa elever känner stress och tycker det är svårt att hinna med. Det förekommer också 
negativa fysiska effekter som huvudvärk och muskelvärk då eleverna arbetar på sina en-
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till-en-enheter. En oro för att bli rånad är också en konsekvens av att eleverna måste bära 
sina datorer/surfplattor med sig hem efter skolan (Hylén, 2013). Även Grönlund (2014) 
har kommit fram till att många lärare och elever upplever stress och fysiska besvär 
kopplade till datoranvändandet. Digitaliseringen innebär dessutom ökad arbetsbelastning 
för lärarna och därmed ökad stress. Lärarna behöver både kompetensutbildning och tid 
för att känna att de behärskar tekniken.  

Kroksmark (2013) kom fram till att betygen hos eleverna i hans undersökningsgrupp 
sjönk något efter en-till-en-projektet. Detta, trots att både elever och lärare upplevde 
projektet som lyckat.   

Grönlund (2014) menar vidare att tekniken är en stor kostnad för skolorna som ska 
inkluderas i budgeten och belastar de enskilda skolorna. Följderna av det blir minskade 
personalresurser, vilket ökar belastningen på pedagogerna och minskar elevernas tid med 

lärare. Ingen kommun kompenserar detta bortfall fullt ut, men i kommuner som visar 
goda resultat görs detta åtminstone delvis (a.a.).  

2.3.4 Vad som krävs för att digitaliseringen ska lyckas 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov står det i 
läroplanen (Skolverket, 2017b). Om digitaliseringen ska lyckas leva upp till detta så 
behöver skolan möta elevernas olika förkunskaper och erfarenheter av digitala redskap. 
Alla elever ska få möjlighet att utveckla sin digitala kompetens (a.a.). För att kunna leva 
upp till det här kravet krävs vissa förutsättningar. Bland annat står det i läroplanen att 
rektorn har ansvar för hur skolans arbetsmiljö utformas. Alla elever ska få tillgång till och 
förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en 
tidsenlig utbildning. Det finns ett friutrymme för skolorna när det gäller att välja 
utrustning och metoder. Brist på utrustning ska inte få begränsa elevernas möjlighet att 
utveckla de kunskaper och förmågor som beskrivs i läroplanerna (Skolverket, 2017b).  

Effekten av digitaliseringen beror till hög grad på hur de digitala redskapen används i 
undervisningen. (Hylén, 2013). För att förankra den nya tekniken bland eleverna krävs 
enligt Wilson m.fl. (2011) att lärarna är kunniga. Kunniga lärare stärker elevernas 
förmågor att tillägna sig kunskapen och ett livslångt lärande, vilket kommer att stärka 
samhället i stort. För att detta ska ske måste digitaliseringen kopplas till pedagogiska 
strategier som hjälper lärarna att förbättra sin undervisning och att förändra läraryrkets 
utveckling (a.a.). Läraren måste enligt Utbildningsutskottet (2016) ha förmåga att leda 
skolarbetet, integrera de digitala verktygen i undervisningen och ge eleverna tydliga men 
uppnåbara mål. Utan denna förmåga att leda kan digitaliseringen i stället leda till en 
negativ inverkan på elevers studiero. Det finns också risk för ökad stress och distraktioner 
hos eleverna (a.a.). 

Den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för digitaliseringen är enligt Grönlund (2014) att 
kommunerna inte delegerar allt ansvar till de enskilda skolorna. Framgång i skolorna 
förutsätter styrande politiska beslut angående infrastruktur, organisationsutveckling, 
lärarresurser och teknikanvändningsavtal. Kommunerna måste låta skolans behov styra 
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teknikinköp och teknikanvändning. Rektor har i grunden ansvar för att skolornas 
arbetssätt ändras. Effektiva arbetssätt måste dokumenteras och kvalitetssäkras så att de 
kan spridas i hela organisationen så att alla elever får del av förbättringarna. Detta 
utvecklingsarbete ska inte lämnas till enskilda lärare eller rektorer, det är en kommunal 
uppgift (Grönlund, 2014). Det är enligt Utbildningsutskottet (2016) av yttersta vikt att 
alla pedagoger inom skolan har god tillgång till ändamålsenliga digitala verktyg utifrån 
verksamhetens behov för att kunna använda dessa som lärresurser. (a.a.). 
 
Grönlund (2014) menar att den digitala tekniken har skapat radikalt nya förutsättningar 
för arbete och samarbete. Det är en utmaning för skolan att dra nytta av dessa nya 
förutsättningar på ett effektivt sätt. För att detta ska kunna ske krävs institutionella 
förändringar. Arbetssätt, lärresurser och elevuppgifter måste förändras så att vi får ett 
effektivt resursutnyttjande (a.a). Det krävs enligt Hylén (2013) att lärarna tydligt kan se 
hur styrinstrumenten, läroplanen och dess mål kopplas ihop med digitaliseringen. De 
måste få utbildning så att de har tillräckliga tekniska och pedagogiska färdigheter (a.a.). 
Även Wilson m.fl. (2011) lyfter att lärarna måste besitta vissa kärnkompetenser för att 
informationstekniken ska kunna förankras i skolorna. De menar att det är av vikt att 
lärarna ser att tekniken kan leda till att eleverna får ett gott liv och aktivt medborgarskap.  
Lärarna måste dessutom förbättra sin förmåga att använda sig av tillgänglig teknologi på 
ett pedagogiskt sätt (a.a.). Enligt Diaz (2014) uttrycker lärarna ofta att de behöver mer tid 
för att utveckla, förändra och förbättra sin digitala undervisning. De behöver tid för att 
sätta sig in i hur de nya digitala verktygen fungerar, tid att göra om befintliga planeringar 
och tid för att skapa nya uppgifter och nytt bedömningsstöd. Bristfälliga tekniska resurser 
så som datorer med för låg prestanda, instabila nätverk och slutna lärresurser (kunskap 
som stannar inom klassrummet/skolan) anges också som något som försvårar den digitala 
utvecklingen i skolan (a.a). 

Det är inte bara lärarens ansvar att höja elevernas kompetenser. Skolbibliotekarien har 
enligt Utbildningsutskottet (2016) också en viktig roll att fylla när det gäller att stärka 
elevers kompetenser i bland annat informationssökning och källkritik (a.a.). Skolverket 
(2017b) menar också att skolbibliotekets verksamhet ska användas som en del i 
undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. (a.a.). 

Hur digitala verktyg kan bidra till ökad måluppfyllelse är ett område som är relativt lite 
beforskat (Utbildningsdepartementet, 2017). Den nuvarande kunskapen vilar i stor 
utsträckning på mindre studier eller erfarenheter gjorda i praktiken. För att 
digitaliseringens möjligheter ska kunna bidra till ökad måluppfyllelse, likvärdighet och 
jämställdhet i skolväsendet är det betydelsefullt med forskning som grund för att kunna 
utveckla verksamheten samt insatser (a.a.). 

2.4 Motivation  
Ordet motivation kommer från det latinska ordet movere som betyder att röra sig, det 
handlar om vad det är som får en person att röra sig framåt (Jenner, 1987). Det har gjorts 
en hel del försök att beskriva begreppet motivation. Thomson & Wery (2013) beskriver 
motivation som elevens önskan att delta i lärprocessen och Ahl (2004) beskriver det ännu 
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enklare som att motivation är något som får människor att genomföra något. Enligt Jenner 
(1987) påverkas motivationen hos en person av samspelet med andra men också av 
personens egna mål inför framtiden. Det handlar om personens tanke om ett annat 
alternativ till dagens tillvaro samt orken och drivkraften att välja en annan väg. 
Drivkraften handlar om vilka faktorer som höjer orken att nå målet och känslan av att 
kunna nå det bestämda målet (Jenner, 1987). 

Enligt Freud (Carlberg, 1994) ändras motivationen när eleverna är i 9-11 års åldern. Det 
kan då bli svårare att motivera eleverna och det är extra viktigt att ge eleverna beröm för 
deras prestationer. Grönlund m.fl (2014) menar att digitaliseringen kan leda till fler 
kontakter mellan lärare och elev, vilket underlättar direkt feedback och kan verka  
motiverande för eleven i det fortsatta arbetet.  

En grundläggande faktor i Deweys undervisningsteori är att all inlärning ska utgå från 
barnens intressen och behov. Utgår undervisningen från elevernas egna intressen så 
motiveras också eleverna (Dewey, 1897). Faktorer som motiverar elever är enligt 
Thomson och Wery (2013) att även rutinmässiga uppgifter görs roliga, spännande och 
intressanta och att man dessutom uppmärksammar lyckade prestationer. Blomgren (2016) 
har i sin studie funnit att relationen mellan lärare och elev samt mellan eleverna i klassen 
är en viktig faktor för motivation. Andra avgörande faktorer är en varierad undervisning, 
elevinflytande och personliga mål. Det är också viktigt hur bedömningen är utformad. 
Eleverna ser gärna en kombination av summativ bedömning vid provsituationer samt en 
formativ bedömning som ger eleverna redskap och kunskap om hur de ska förbättra sitt 
lärande. En majoritet av eleverna anger också att deras betyg och lärande har förbättrats 
tack vare en-till-en-satsningen. Eleverna beskriver att datoranvändningen gör lektionerna 
roligare, mer intressanta och framkallar ett ökat engagemang hos dem (Blomgren, 2016). 

Beach & Lahelma (2003) menar att de elever som är väl inskolade i samhällets 
strukturella ordning, kan avkoda lärarnas förväntningar, spela klassrumsspelet och har 
effektiva strategier i sitt skolarbete också har lättare att finna motivation till att lära. Giota 
(2013) tar upp att bristen över inflytande över det som är kärnan i undervisningen, 
skolarbetets form och innehåll är en av anledningarna till att eleverna blir omotiverade 
till skolarbetet. I Skolverkets kvalitetsgranskning av elevers lust att lära i skolan visar det 
sig att lärarna anser att en av de svåraste uppgifterna i läraryrket är att stödja och stimulera 
elevernas motivation (a.a.).  
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med studien är att undersöka vilka digitala redskap IT-pedagoger och lärare som 
är förtrogna i digitaliseringen använder sig av i grundskolan för att främja elevernas 
inlärning i skolarbetet. Studien utgår från följande frågeställningar: 

1. Vilka digitala redskap använder lärare samt hur beskriver de att de använder dem 
i sitt pedagogiska arbete?  

 
2. Hur beskriver lärare att de digitala redskapen motiverar elever att lära? 

 
3. Finns det några skillnader i vad lärare beskriver mellan åk 1–6 och 6–9? 
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4. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
I teoretiska utgångspunkter behandlas det teoretiska perspektiv som är utgångspunkt för 
den här studien. 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 
Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv. I ett sociokulturellt perspektiv har olika 
redskap, både språkliga och fysiska en stor betydelse. Kommunikation och samspel 
mellan individ och grupp har också central betydelse. Allt lärande är beroende av 
kommunikation (Säljö, 2014). Enligt Vygotskij (Kroksmark, 2011) så är människan alltid 
i förändring tillsammans med andra människor. Vygotskij nämner olika nivåer hos 
människan. Den första nivån är när individen lär sig tillsammans med en annan individ 
som redan kan mer än den första individen. Nästa nivå är när barnet klarar av att lösa 
problemet på egen hand. På den tredje nivån är kunskapen automatiserat hos barnet. 
Vygotskij nämner den så kallade proximala utvecklingszonen, den möjliga 
utvecklingszonen som varje människa kan uppnå efter stöttning och i samspel med andra. 
Vidare förklarar Pihlgren (2012) att Vygotskij tänker sig att människan når olika 
utvecklingsnivåer efter mognad. För att kunna nå den proximala utvecklingszonen så 
måste eleven samspela med mer kunniga personer än sig själv för få strukturer så att 
eleven kan nå så långt som möjligt på egen hand (a.a.). För att förankra digitaliseringen 
bland eleverna krävs enligt Wilson m.fl. (2011) att lärarna är kunniga. Kunniga lärare 
stärker elevernas förmågor att tillägna sig kunskapen och ett livslångt lärande. För att 
detta ska ske måste digitaliseringen kopplas till pedagogiska strategier som hjälper lärarna 
att föra eleverna framåt (a.a.). Läraren måste enligt Utbildningsutskottet (2016) ha 
förmåga att leda skolarbetet, integrera de digitala verktygen i undervisningen och ge 
eleverna tydliga men uppnåbara mål. (a.a.). 

I den här studien hjälper det sociokulturella perspektivet till att förstå hur digitala redskap 
kan främja elevernas inlärning i skolarbetet. Studien visar att lärmiljöer ändras när skolan 
omges av ökade digitala resurser. Digitaliseringen har enligt Lantz-Andersson & Säljö 
(2014) lett till att lärarrollen förändras. Nu behöver lärarna utveckla nya sätt, både för 
innehållet som ska läras ut och tillsammans med eleverna. Läraren i ett digitaliserat 
samhälle får en viktig roll i att stötta eleverna med att se sammanhang och värdera 
information (a.a.). 

Vidare menar Lantz-Andersson & Säljö (2014) att det centrala inom det sociokulturella 
perspektivet är artefakter och mediering. Människan använder sig av två former av 
artefakter, materiella och språkliga. De digitala artefakterna som exempelvis datorer och 
ipads är betydelsefulla i vår studie. Inom det sociokulturella perspektivet tydliggör man 
att lärande innebär utveckling av förmågor som till största del handlar om att klara av att 
använda redskap som stöd för tänkande, kommunikation och handlande. Mediering har 
en nyckelroll inom den sociokulturella teorin och i studien innebär det att de digitala 
redskapen medierar information och kunskap på delvis nya vis. Lärmiljöer förändras när 
vi omger oss med olika digitala resurser och digitaliseringen har lett till att lärarrollen har 
förändrats. Lärare behöver utveckla nya strategier, både didaktiskt och innehållsmässigt 
och ta stöd av de digitala redskapen i ett alltmer digitaliserat samhälle (a.a.). 
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I studien nämns ASL, eleverna lär sig läsa och skriva med stöd av ett tangentbord, som 
är en fysisk artefakt, vilket gör att eleverna lär sig på ett annat sätt än tidigare. Flera av 
lärarna för de högre årskurserna som deltog i intervjuerna använde sig av 
kommunikationsplattformar för att kommunicera med eleverna och det är ett annat 
exempel på språkliga artefakter. Enligt Lantz- Andersson & Säljö (2014) stöttar de 
språkliga och fysiska artefakterna människors tänkande och lärande på annat sätt än 
tidigare. Lärarna och eleverna kan dels samarbeta i klassrummet men de kan också nå ut 
globalt när de har tillgång till internet. Skolornas en-till-en-satsningar underlättar detta. I 
det sociokulturella perspektivet betonas lärarens betydelse för att mediera kunskaper till 
elever (a.a.). 
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5. METOD 
Metoddelen beskriver den metod som använts under datainsamling och analys. Här 
redogörs även för hur undersökningen har genomförts, hur urvalsprocessen har gått till 
samt vilka etiska överväganden som har gjorts i studien. 

5.1 Val av metod och datainsamling 
Utifrån syfte och frågeställning valdes att göra en kvalitativ intervjustudie. Enligt Kvale 
och Brinkman (2014) används den kvalitativa metoden för att finna svar utifrån 
informanternas synvinkel. Intervjuerna var halvstrukturerade och utfördes utifrån en 
intervjuguide (bilaga 1) med förslag på frågor. En halvstrukturerad intervju fokuserar på 
temat för forskningsfrågorna och innebär att man följer intervjuguiden som i vårt fall 
innehåller öppna frågor med frihet att ställa följdfrågor (Kvale & Brinkman, 2014). För 
att lyckas med att få fram ett djup i svaren var det viktigt att intervjufrågorna var 
genomtänkta för att på så vis få en hög validitet och reliabilitet av studien (a.a.). 
Informanterna fick intervjuguiden innan intervjutillfället så att de kunde förbereda sig på 
de frågor som skulle behandlas i intervjun. Intervjuguiden innehöll fördjupande frågor till 
lärare om digitalisering och motivation för lärande. I analysen använde vi oss av kvalitativ 
innehållsanalys. Metoden är lämplig för att sortera, distansera och hitta mönster i 
materialet. Kvalitativa studier är till övervägande del induktiva, det vill säga att man drar 
slutsatser utifrån empiriska fakta men man kan aldrig uppnå fullständig visshet (Thurén, 
2007). 

5.2 Urval  
Urvalet gjordes på så vis att vi mailade ut ett missivbrev till alla rektorer i en och samma 
kommun. Där förklarades syftet med studien och att vi ville nå lärare som rektorerna 
ansåg var förtrogna med att använda digitala redskap i sin undervisning. Avsikten med 
vår studie var att intervjua pedagoger som använder digitala redskap i sin undervisning 
och därför var det viktigt att det inte blev ett slumpvis urval utan ett strategiskt urval 
(Fejes & Thornberg (2015). Genom att använda oss av ett strategiskt urval så ökades 
chanserna att få svar på våra forskningsfrågor. Då vi inte fick svar från tillräckligt många 
rektorer kontaktades också kommunens IT-pedagogisk utvecklingsledare där vi fick 
ytterligare förslag på IT-pedagoger och lärare som jobbar aktivt med digitala redskap. Sju 
av nio informanter var IT-pedagoger på sina skolor. IT-pedagogerna undervisade till 
störst del med viss nedsättning i tjänsten för att ta hand om olika uppdrag inom IT. En 
lärare jobbade enbart som IT-pedagog och två var inte IT-pedagoger alls. Lärarna 
undervisade i åk 1–9. 
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Tabell 1: Beskrivning av informanter 

Lärare Ålder Årskurs Antal år i 
yrket 

Ämnen It-pedagog 

Lärare 1 30-40 år 1-3 10 år Sv/Ma/No Ja 

Lärare 2 40-50 år 1-3 20 år Sv/It Ja 

Lärare 3 50-60 år 1-3  30 år Sv/So/Ma Ja 

Lärare 4 40-50 år 4-6 23 år Sv/Sk Ja 

Lärare 5 20-30 år 4-6 2 år Eng/Sv/Sk Nej 

Lärare 6 20-30 år 6-9 3 år Eng/Fr Ja 

Lärare 7 30-40 år 7-9 10 år Eng/Sp Ja 

Lärare 8 20-30 år 7-9 2 år Hi/Re Nej 

Lärare 9 40-50 år 7-9 20 år Sv/Eng Ja 

 

5.3 Genomförande och analys  
Innan vi genomförde intervjuerna så gjordes en pilotintervju med en lärare som stämde 
in på vårt urval av informanter. Detta gjordes för att pröva intervjuguiden så att den gav 
svar på våra forskningsfrågor. Pilotintervjun visade att inga justeringar behövde göras. 
De två första intervjuerna genomfördes tillsammans för att på så sätt kunna reflektera 
över hur de fortsatta intervjuerna skulle gå till. Intervjuerna gjordes enskilda och samtalen 
spelades in. De varade mellan 35–55 minuter. Informanterna fick välja plats eftersom det 
på så vis skulle bli en trygg intervjusituation. Efter intervjuernas genomförande 
transkriberades allt material. 

När vi hade gjort våra transkriberingar så analyserades materialet med en kvalitativ 
innehållsanalys. Syftet med kvalitativ innehållsanalys är att få kunskap och förståelse om 
fenomenet som studeras. Det finns tre ansatser av kvalitativ innehållsanalys: 
konventionell (induktiv) ansats, styrd (deduktiv) ansats och summerande ansats. I den här 
studien användes den konventionella ansatsen eftersom den transkriberade texten fick stå 
fritt och delades in i olika kategorier och teman som förtydligade innehållet från 
intervjuerna (Hsieh & Shannon, 2005). 

Enligt Creswell (2014) innebär en kvalitativ innehållsanalys att en vald forskningsfråga 
studeras från olika synvinklar. Samtliga intervjuer spelades in för att sedan transkriberas 
innan analysen. Analysen innebär att materialet sorteras för att få fram mönster som leder 
till teman. 

Allt material som är relevant för forskningsfrågan (analysenheten) samlas in (Creswell, 
2014). Därefter iakttar man delar av texten som handlar om ett specifikt område (domän), 
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man går vidare och delar in texten i meningsenheter (olika ord, meningar och stycken 
som hör ihop genom ett sammanhang). Sedan kondenserar man meningsenheterna, man 
gör texten kortare och mer lätthanterlig. Därefter gör man koder, man sätter etiketter på 
meningsenheter som kortfattat beskriver deras innehåll. Vidare delar man in texten i olika 
kategorier som består av flera koder som har ett liknande innehåll. Kategoriseringen 
ligger på den manifesta, beskrivande analysnivån, det vill säga vad vi ser i vår data. Till 
slut gör man teman, ett sätt att sammanbinda det underliggande innehållet i ett antal 
kategorier, en tråd av mening som går genom kategorierna. Temat handlar om 
datamaterialets latenta nivå, där tolkning av sökande efter underliggande mening är 
central (a.a.). De teman vi fick fram var vilka digitala redskap som lärare i åk 1-6 och åk 
6-9 använder, hur de använder dessa samt hur de anser att dessa motiverar eleverna till 
lärande.  

5.4 Etiska överväganden 
Studien har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska krav vad gäller studiens upplägg och 
genomförande (Vetenskapsrådet, 2011). Dessa kan kortfattat sammanfattas som krav på 
information till och aktivt medgivande av deltagarna, krav på skydd av deltagarnas 
identitet samt krav på att insamlade uppgifter endast används för forskningsändamål. 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera om syftet med den aktuella 
forskningsuppgiften. Detta gjordes i form av att vi skickade ut ett missivbrev som lästes 
av rektorer, it-utvecklingsledare och pedagoger. I samband med detta informerades de om 
vad studien handlade om. Vår målsättning var att ge rektorer, it-utvecklingsledare och 
pedagoger skriftlig information om studiens inriktning och genomförande så att de på 
goda grunder kunde ta ställning till ett deltagande. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en undersökning har rätt att själva avgöra om de 
vill delta eller inte. Deltagarna fick även information om att intervjuerna skulle spelas in 
och att det inspelade materialet skulle förstöras när studien var genomförd. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna om deltagare i en undersökning ska ges 
största möjliga konfidentialitet på så vis att ingen spårbarhet kan göras till någon av 
informanterna. 

Nyttjandekravet innebär att insamlandet av uppgifter om enskilda personers tyckande 
endast får användas i forskningsändamål, vilket vi kommer att följa. 

De personer som intervjuades informerades om att deltagandet var frivilligt och att 
informanterna hade rätt att avbryta intervjun när som helst om så skulle önskas. Vi uppger 
i vår studie inte namn på skolorna där intervjuerna har genomförts. Inspelningarna av 
intervjuerna har endast använts till uppsatsen och kommer att raderas när uppsatsen är 
examinerad som godkänd.  

5.5 Trovärdighet 
För att få en studie med god trovärdighet så har intervjuguiden testats i en pilotintervju 
innan de riktiga intervjuerna och vår ambition har hela tiden varit att alltid hålla oss till 



17 
 

de frågeområden som är i intervjuguiden för att på så vis inte påverka informanterna så 
att ledande frågor ställs. I intervjuguiden är syftet med studien beskrivet och innehållet 
tydligt. Kvale och Brinkman (2014) betonar att datainsamlingen ska ha en god kvalité för 
att studien på så vis får en hög trovärdighet. De trycker även på att intervjuaren bör vara 
väl insatt i ämnet för att intervjun ska bli lyckad och vi båda känner oss förtrogna med 
digital teknik i vår undervisning och använder oss regelbundet av digital teknik. Det gäller 
att vara uppmärksam i sin roll som intervjuare att det är ett maktförhållande mellan 
intervjuare och informant (a.a.). För att studien skulle få en validitet så har vi båda kritiskt 
granskat vår analys av intervjusvaren.  

Enligt Fejes & Thornberg (2015) så uppnås en hög tillförlitlighet i studien om 
informanterna känner en trygghet vid intervjusituationen och i vår studie har alla 
informanterna fått välja tid och plats för intervjun just för att uppnå en trygg 
intervjusituation (a.a.). I vår studie ser vi att det skiljer mellan hur åk 1-6 och åk 6-9 
arbetar med digitala redskap men detta är inte generaliserbart på andra skolor.  
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6. RESULTAT 
Resultatdelen beskriver vilka digitala redskap och tjänster (appar, program) lärare i åk 1-
6 respektive 6-9 använder sig av i sin undervisning samt hur de använder dessa. Vidare 
redovisas hur de anser att dessa kan motivera eleverna i deras lärande. Resultatet är indelat 
i fyra delar: Vilka digitala redskap lärare i åk 1-6 beskriver att de använder i sitt 
pedagogiska arbete samt hur de använder dessa. Hur lärare i åk 1-6 anser att digitala 
redskap kan motivera elevernas lärande. Vilka digitala redskap lärare i åk 6-9 beskriver 
att de använder i sitt pedagogiska arbete samt hur de använder dessa. Slutligen, hur lärare 
i åk 6-9 anser att digitala redskap kan motivera elevernas lärande. Resultatet styrks 
genomgående med citat som är språkligt justerade för att underlätta läsningen. Citaten 
refereras till lärarna genom kodningen L:1-L:9. I metoddelen redovisas vad kodningen 
innebär. En indelning av lärarna har gjorts i åk 1-6 respektive åk 6-9. Anledningen till 
detta är att en av högstadieskolorna var en åk 6-9 skola.  Analys av skillnader i resultatet 
mellan åk 1-6 och åk 6-9 hittar man i diskussionens resultatanalys.  

6.1 Digitala redskap i åk 1-6 
Nedan följer en beskrivning av vilka digitala redskap pedagogerna beskriver att de 
använder i sitt pedagogiska arbete samt hur de använder dessa. 

6.1.1 Teknisk utrustning 
Den tekniska utrustningen på skolorna ser olika ut. Det ser även olika ut emellan 
klassrummen på skolorna. På alla skolor utan en finns det interaktiva skrivtavlor i alla 
klassrum. Det är dock olika typer av skrivtavlor så som active bords, smartboards och 
clevertouch. På en skola finns det skrivtavlor i 2 av 3 klassrum. Vad gäller 
dokumentkamera så har flera skolor det i så gott som alla klassrum. Flera av lärarna 
uttrycker att det borde vara samma utrustning i alla klassrum då läraren i sin vardag oftast 
rör sig mellan olika klassrum och elevgrupper under dagen. Att utrustningen ser olika ut 
försvårar och förhindrar den digitala implementeringen:  

Problemet är att det hade varit bättre att satsa på ett arbetslag i taget, nu har vi 
smartboards i två av våra tre klassrum och det blir ju så konstigt när man 
undervisar i de tre klassrummen (L:4). 

Tillgången till egen enhet för eleverna är god, ungefär hälften har en-till en-dator och 
andra hälften har en-till en-ipad. Flera av lärarna uttrycker att det borde finnas tillgång till 
både dator och ipads på skolorna då de båda enheterna används på olika sätt i olika ämnen. 
På två av skolorna har man valt att ge lärarna både en en-till en-dator och en egen ipad så 
att lärarna ska bli väl förtrogna med båda enheterna och på så sätt implementera dem i sin 
undervisning.  

6.1.2 Interaktiv skrivtavla  
Skrivtavlor som lärarna använder sig av är clevertouch och smartboard, någon lärare 
anger att de har activeboard på skolan men dessa är på väg att bytas ut mot clevertouch. 
När lärarna beskriver hur de använder de interaktiva skrivtavlorna i sitt pedagogiska 
arbete så använder de dem på ett relativt likvärdigt sätt. Fördelen med clevertouchen är 
att den har bättre upplösning samt att det finns några lärprogram kopplade till den som är 
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spelbaserade, motiverande och lätta att lägga upp sin undervisning utifrån. Alla lärare 
utom en anger att de använder sina skrivtavlor ständigt i det dagliga pedagogiska arbetet 
och att de har svårt att se hur de skulle lägga upp sin undervisning utan den.   

Lärarna använder skrivtavlan till att visa film, PowerPoints vid genomgångar samt att 
visualisera via dokumentkameran, alltså som en slags projektor eller spegling av datorn. 
De använder de interaktiva delarna på så sätt att de låter elever komma fram och skriva 
svar på tavlan samt skriver själva på tavlan. De visar på olika figurer, bilder och uttryck i 
exempelvis matematiken. De låter eleverna gå fram och para ihop ord med bilder och 
sortera och gruppera olika figurer:  

I matten använde jag det jättemycket. Till exempel om vi skulle beskriva olika 
former om det är geometriska figurer. Att de får gå fram och flytta och para 
ihop och sortera och att eleverna drar och det är roligt och alla kan se och alla 
är aktiva på ett helt annat sätt (L:3). 

I svenskan används den mycket i själva berättandet. Läraren lägger in figurer eller bilder 
och klassen skapar gemensamt berättelser utifrån dessa bilder. Bilderna kan flyttas runt 
och på så sätt kan berättelserna förändras. Detta hjälper eleverna att få strukturer för hur 
de kan lägga upp sitt skrivande med början, handling, hinder och lösning. Lärarna kan 
också på ett lätt och överskådligt sätt visa hela klassen hur exempelvis funktionerna i 
word kan användas så att eleverna kan använda kunskapen i sitt skrivande. Det finns 
många program eller appar som kan användas direkt på den interaktiva skrivtavlan, vilket 
gör att eleverna får gemensamma bilder av det de ska lära. Lärarna upplever att arbetet 
med de interaktiva skrivtavlorna påverkar eleverna så att de bli mer aktiva vid 
genomgångar samt att genomgångarna blir mer lustfyllda. Bilderna eller arbetet på 
skrivtavlorna fångar elevernas uppmärksamhet och fokus på ett bättre sätt än vid 
genomgångar utan skrivtavla. Läraren kan jobba mer tillsammans med hela klassen och 
de interaktiva funktionerna gör att det blir mer levande genomgångar. Det blir tydligt och 
läraren kan lätt visualisera det som behandlas i undervisningen.  

Arbetet med skrivtavlorna innebär också att lärarens planering till stor del läggs i 
skrivtavlans program. Den pedagogiska planeringen används direkt mot eleverna, vilket 
underlättar i lärarens vardag: 

Sedan använder vi ju den interaktiva skrivtavlan med det vanliga programmet 
lynx. Där gör jag egna lektioner, det använder jag väldigt mycket. Man lägger 
upp som flipcharts. Om man köper många clevertouch får man ett 
licensprogram som heter worldwall. Där det finns färdiga mallar som du kan 
fylla med övningar. Till exempel så finns det tomma memorycard så du kan 
lägga in vad det ska stå och lägga in bilder. Så det är enkelt att skapa bra 
lektioner med hjälp av det (L:1). 
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6.1.3 Ipad, dator och dokumentkamera 
Vi har valt att skriva ipad i stället för lärplatta då alla lärare genomgående arbetade med 
just ipad. 

Vad gäller tillgången på ipads så ser förutsättningarna olika ut och detta speglar hur 
lärarna beskriver arbetet med dessa.  

De lärare som använder ipads dagligen beskriver att de använder den på många olika sätt 
och att de många användningsområdena är ipadens fördel jämfört med datorn: 

Skriver vi mycket använder jag hellre en dator men i allt annat så använder 
jag mycket hellre ipaden (L:1). 

Lärarna använder ipaden i alla skolämnen i sitt dagliga arbete. De anser att eleverna blir 
mer självständiga då de har möjlighet att använda sig av ipad. 

På de naturorienterande ämnena använder de dokumentationsappar där eleverna kan 
fotografera det de ska dokumentera och sedan lägga in pilar och text till bilden. Eleverna 
kan även spela in filmer för att dokumentera sin kunskap. Det finns även små mikroskop 
man kan sätta på kameran på ipaden.  

Ytterligare fördelar med ipads är enligt lärarna att det inte är så mycket teknikstrul med 
dem, att de slipper inloggningsproblem samt att det är lätt för eleverna att hitta det de ska 
arbeta med. Lärarna uttrycker att det går snabbt för eleverna att komma in i sin enhet och 
börja jobba på den. De menar att de pedagogiska apparna är lättillgängliga och 
lättförståeliga för eleverna. Det är lätt att individualisera undervisningen med hjälp av 
ipaden:  
 

Nu kan du bara individualisera med olika appar. Ta matematikappen 
nomp…där kan du jobba i vilken nivå som helst. En kan jobba på tvåans nivå 
och någon annan på femmans nivå… Det underlättar ju något enormt för 
lärarna (L:1). 

 

De lärare som använder ipad i sin undervisning är mycket positiva till den och dess 
pedagogiska funktioner. Lärarna nämner att arbetet kring elevinflytande underlättas. De 
menar också att många elever blir motiverade av att arbeta med sina ipads samt att 
eleverna uttrycker att de lär sig genom lärapparna. De ser ipaden som en resurs i sitt 
arbete, eleverna blir mer självständiga, vilket frigör läraren så att det finns mer tid för 
elever i behov av det: 

Det kanske låter konstigt men vi använder ju ipaden som en extra resurs 
ibland. Vid vissa tillfällen, som till exempel om jag ska testa av alla eleverna 
och vet att det blir tidskrävande då kan de andra eleverna arbeta i appar där 
jag vet att de inte behöver hjälp, eller där det finns instruktioner. Då kan de 
jobba självständigt ganska länge och jag kan fokusera på att göra 
avstämningsuppgifter med enskilda elever. Så det är klart att så kan man ju  
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använda de digitala redskapen. Det har man ju inte haft möjlighet att göra 
innan. Då har man ju fått säga att de ska sitta och rita eller så. Nu kan man ju 
ändå ha väldigt bra pedagogiska uppgifter fast de jobbar självständigt (L:1). 

Alla lärare har datorer som sitt främsta arbetsredskap. Några av dem har både en dator 
och ipad och växlar mellan dessa. Datorn kopplar lärarna upp mot skrivtavlan och 
dokumentkameran. Två av fem skolor har en-till-en-datorer till sina elever. Datorerna 
används främst som skrivverktyg för eleverna. Men även som sökverktyg, för att spela 
lärspel samt i presentationer av olika slag. Alla lärare anger dock att ipaden är enklare för 
eleven att arbeta självständigt med. Flera lärare uttrycker att det vore bra att ha tillgång 
till både datorer och ipads då dessa används på så olika sätt:  

Oavsett vad man väljer för verktyg så måste man ha komplement med det 
andra, säg att vi har ipads till alla elever om tre år, så måste vi fortfarande ha 
kvar datorerna för det är inte samma verktyg.  Du kan göra olika saker på en 
dator och en ipad (L:2). 

Lärarna som använder sig av dokumentkamera i sin undervisning anser att det är ett 
mycket bra hjälpmedel i det dagliga arbetet. De använder den för att visa och visualisera. 
Den gör så att alla elever ser bra och det är lätt att samlas och fokusera kring samma sak. 
Främst används den till att visa på bilder, små djur och växter, matematiska 
representationer, elevlösningar och vid elevredovisningar:  

Alltså livet är lite före och efter dokumentkameran känner jag. Alltså just med 
högläsningen, om man vill visa något och beskriva något, då kan man lägga 
bilden eller texten under kameran och alla ser. Innan när man gick runt och 
visade alla en och en så hann man tappa gruppen. Här blir det samlat och 
fokuserat. Eller i matten att man plockar med olika figurer som man gjorde på 
overhead förut. Nu kan de se med färg och det blir lite som en live-sändning 
när man gör det (L:3). 

Lärarna upplever att de digitala redskapen ger dem större valmöjligheter i det 
pedagogiska arbetet samt att det är lättare att individualisera. En annan fördel som flera 
lärare lyfter är att de slipper bära hem böcker. Nu har de allt material tillgängligt på sin 
dator eller annan enhet. Digitaliseringen underlättar också möjligheterna för pedagogerna 
att dela information mellan varandra och mellan pedagog och elev.  

Det är lätt att dela dokument med eleverna, jag slipper bära alla böcker, det är 
ju ett fantastiskt hjälpmedel och jag kan sitta hemma och läsa elevernas 
arbeten (L:4). 

Flera lärare uttrycker att det är viktigt att komma ihåg att digitala hjälpmedel först och 
främst ska främja inlärningen. Att det är upp till läraren att skapa struktur kring lärandet 
och se när digitaliseringen är till nytta för eleven: 

Jag använder digitalisering mycket men jag väljer till vad, jag tycker det är ett 
hjälpmedel som alla andra. Det gäller att se, som forskningen säger, när 
digitalisering främjar inlärning (L:4). 
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En lärare uttrycker också en viss oro i att digitaliseringen inte får leda till att 
eleverna sitter ensamma framför sin skärm.  

6.1.4 Appar, program1 och plattformar  
Lärarna delar in appar och program de använder i sitt pedagogiska arbete i fyra olika 
kategorier. Den första är spelbaserade appar och program som främst motiverar eleverna 
och är lustfyllda. Den andra är olika typer av lärappar och lärprogram där eleven främst 
färdighetstränar men som också hjälper till att strukturera undervisningen. Den tredje är 
dokumentationsappar eller program där eleverna skriver texter, tar bilder, spelar in 
ljudfiler eller filmer i. Den fjärde typen av app hämtar eleverna information ifrån, som till 
exempel en väderapp.  
Program och appar som används för presentationer är powerpoint, keynote och pages. Ett 
annat sätt att presentera sin kunskap är genom att använda sig av schuttlepic där eleven 
kan prata in eller imovie för att spela in små filmer. Andra appar som underlättar och 
inspirerar vid filmskapande är greenscreen och imotion:  

Sedan gillar ju jag greenscreen och imotion och imovie, för presentationer är 
ju det ovärderligt. Att du kan stoppa in dig själv i en legovärld eller så (L:2). 

 
Internet är också ett hjälpmedel i den dagliga undervisningen då eleverna lätt kan söka 
fakta och bilder som förklarar och fördjupar inlärningen. Internet underlättar också 
kommunikation och öppnar upp klassrummet för hela världen genom till exempel Skype: 

Man har ju inte alltid möjlighet att åka till Stockholm eller Göteborg eller så 
på studiebesök. Då kan man göra det virtuellt via skype. Det är ju lite häftigt. 
Vi har lagt in i vår plan att i åk 4-6 när man läser engelska så ska man skypa 
med en familj i ett engelskspråkigt land (L:1). 

Som gemensamma plattformar för lärare och elev används office 365 och V-klass. I V-
klass sker även kommunikation med vårdnadshavare.  

Classroomscreen används för att struktruera upp lektionen. Eleven kan se hur lång tid de 
har att genomföra en uppgift, instruktioner samt komma in på rätt lärsidor på internet 
genom QR-koden. QR-koder används både för att eleven lätt ska hitta in på rätt sida på 
internet, men även så att eleven kan tala, skriva eller fota in information via cloud QR: 

Vi använder cloud QR och där kan man lägga in bilder och text och eleverna 
själva kan skriva ut en sådan kod och då använder de det tex vid en bild som 
de har skapat, de lägger in en QR-kod någonstans på bilden så kan en annan 
elev scanna den och höra vad bilden handlar om. Även vid instruktioner kan 
eleverna scanna en QR-kod så får de se och höra mig beskriva hur de ska göra 
(L:1). 

En fördel med appar för de yngre eleverna är att de är lätttilgängliga och lätta att förstå 
för eleverna, samt att de oftast kan individanpassas, samt att elverna kan jobba på i sin 
egen takt. Lärarna nämner dock att det finns väldigt många appar att välja på och att det 

                                                      
1 Dataprogram eller webbsidor 
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ibland kan vara svårt att hitta rätt. Här kan it-pedagogen vara en viktig nyckelperson för 
att hitta och sprida bra lärappar i kollegiet.  

6.2 Digitala redskap och motivation i åk 1-6  
Nedan följer en beskrivning av hur elever kan motiveras i sitt lärande genom användandet 
av digitala redskap. 

6.2.1 Varierad undervisning ger ökad elevaktivitet 
Lärarna ser en ökad elevaktivitet och motivation hos eleverna när de använder digitala 
redskap i sin undervisning. De betonar dock att de måste ha tydliga mål i sin undervisning. 
För att nå ett aktuellt mål så ser de användandet av digitala redskap med eleverna som en 
framgångsfaktor. Eleverna blir motiverade genom att använda olika digitala redskap för 
att nå det aktuella målet. Lärarna märker att eleverna tycker att arbetsuppgifterna blir 
roligare och enklare när de kan använda ipad eller dator eftersom resultatet blir fint, vilket 
särskilt stöttar elever med svårigheter med finmotoriken: 

I word kan eleven lätt gå in och redigera sin text. De kan bearbeta sina texter 
på ett lätt sätt och det blir snyggt. Innan fick de sudda och skriva om vilket 
ledde till att de tappade motivationen (L:3). 

Lärarna beskriver att när de använder sig av digitala redskap så leder det till att tempot 
ökar, vilket medför att eleverna blir mer aktiva. Lärarna kan med stöttning av olika 
digitala redskap enklare variera arbetsformerna under en lektion. Lärarna upplever att de 
digitala redskapen ger dem större valmöjlighet i det pedagogiska arbetet. Det är lättare 
för lärarna att individualisera med hjälp av appar i olika nivåer i ämnen. När lärarna tar 
stöd av digitala redskap så blir det också enklare att skapa genomgångar som blir 
lustfyllda och som fångar eleverna på ett annat sätt. De märker att eleverna blir mer 
motiverade när de kan ha med digitala redskap som val i samband med redovisning och 
att eleverna på så vis tar sig an uppgiften med större engagemang och motivation än 
tidigare, då de ej använt digitala redskap:  

Vid redovisning använder vi till exempel keynote som presentationsredskap 
för att de ska kunna redovisa. Då kan de välja det eller de kan välja att visa 
med dokumentkameran om de bara har ett papper de vill visa. Ibland kör vi 
shuttle pics, då pratar man in. Vi försöker få att de väljer olika, det är ju det 
som är så häftigt med de digitala lärverktygen…man behöver ju inte ha…man 
behöver inte bestämma att alla ska redovisa genom att använda penna och 
papper. Det fungerar ju inte för alla elever. Alltså man kan motivera och göra 
det så att alla kan redovisa, att det blir ett hjälpmedel för dem (L:1).  

Dessutom nämner lärarna att de märker att eleverna får ett ökat självförtroende när de tar 
stöd av digitala redskap vid redovisningar. Fokus flyttas ifrån dem själva till vad det är 
deras redovisning handlar om: 

Jag har ju jobbat mycket med att göra filmer, imovie, då blir de så motiverade, 
de vill visa sina filmer för andra, annars kan de tycka det är svårt att stå där 
framme men det blir mycket enklare, de har en film som kompisarna vill se 
(L:5).  
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Digitala redskap och då särskilt ipad ger fler pedagogiska valmöjligheter. Lärarna 
upplever också att eleverna blir mer motiverade om de får genomföra moment med 
ipaden. Det är lättare att motivera alla att göra uppgiften: 

Får de en ipad så gör de exakt samma uppgift…de gör exakt samma 
dokumentation fast det är ingen som gnäller det finns ingen som säger att det 
här vill inte jag göra. Sätter du en penna i handen på dem så är det inte alla 
som vill göra uppgiften (L:1). 
 

Lärarna menar att en del av elevernas motivation beror på att det går snabbt att söka och 
hitta information. Möjligheten att själv söka upp fakta stimulerar elevernas nyfikenhet. 
Den ökade möjligheten att visualisera kunskap med hjälp av bilder, texter och rörelser på 
interaktiva skrivtavlan stimulerar elevernas nyfikenhet och fångar deras intresse. De ser 
även att skrivandet på dator eller ipad gör så att alla elevers texter blir fina. Det är lätt för 
eleverna att redigera i sina texter och eleverna slipper renskriva på slutet. Det stimulerar 
elevernas skrivutveckling samt motiverar eleverna i skrivandet. Powerpoint möjliggör 
fina presentationer, vilket också motiverar eleverna. Ibland får eleverna möjlighet att 
spela lärspel på paddan och det är också något som motiverar dem enligt lärarna. 

Lärarna menar att arbetssätt eller program som liknar spel motiverar eleverna. Detta kan 
bero på att eleverna känner igen sig i spelmiljön och får snabb respons. Några av lärarna 
använder kahoot och liknande eftersom de ser att det motiverar eleverna att lära i 
spelmiljö. Lärarna märker att när de undervisar i programmering och eleverna får pröva 
att programmera robotar så motiverar det dem. Trots att eleverna möter flera motgångar 
i början så ger de inte upp utan fortsätter och lärarna får ofta höra av eleverna att de måste 
komma på något sätt att lösa problemet så att de kommer i mål med uppgiften: 

Och då blir det kanske så att roboten inte rör sig framåt, då stöttar eleverna 
varandra och löser problemet ihop. Jag behöver inte säga så mycket utan det 
sköter de själva…det beror nog på att det är lite inspirerat av spel, och spel vet 
vi ju att barn sugs in i och bara försätter och fortsätter och så är det ju med det 
här med robotar, att de motiveras av det (L:1). 

6.2.2 Ökad likvärdighet ger ökad motivation 
Med hjälp av digitaliseringen är det enklare för lärarna att nå en ökad likvärdighet i 
undervisningen. Bland annat så underlättar ipaden för elever med svårighet i motoriken 
då de kan skriva direkt på lärplattan eller på ett tangentbord. Detta gör så att eleverna kan 
nå längre i sin skrivutveckling vilket motiverar och hjälper svaga elever att lyckas: 

Och sedan har vi ju skrivningen, vi har ju några här som med 100% säkerhet 
inte hade nått dit de är nu om de hade tragglat med sin grovmotorik som är 
jättekämpigt. De skriver absolut…de hade inte med pennan i handen nått start, 
handling och slut i sina berättelser som de gör nu (L:3). 

En stor fördel som lärarna nämner med elevernas motivation är att eleverna i sin 
grundläggande skrivinlärning har möjlighet att både se och höra ljudet av bokstäver och 
ord, vilket medför att eleverna lär sig läsa och skriva snabbare. Digitaliseringen gör det 
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enklare för elever med behov av bildstöd att själva söka rätt på bilder som förklarar 
aktuellt begrepp:  

Det som är, är att eleverna kan söka fram bilderna snabbare. De svagare 
eleverna för dem tror jag att det är jätteviktigt att de får in de digitala verktygen 
för då tror jag att de kommer att lyckas. Lättare att individualisera med hjälp 
av olika appar (L:1). 

Enligt lärarna får eleverna tillgång till fler sätt att redovisa sina kunskaper på, de kan spela 
in filmer, ljudfiler, ta bilder, göra bildspel och redovisa i dokumentkameran mm. Om 
eleven har tillgång till en ipad underlättar det möjligheten att dokumentera sin kunskap 
och bidrar också till att elevens dokumentation blir tydlig och fin. De elever som behöver 
mer utmaningar kan lätt få det genom nivåanpassande appar i olika ämnen eller stöd av 
inläsningstjänst för att förstå och komma i mål med en uppgift. Ipaden hjälper eleverna 
med struktur då allt finns på samma ställe. Lärarna använder classroomscreen för att öka 
arbetsron i hela gruppen. Classroomscreen stöttar klassens arbete med arbetsron bland 
annat genom att den visar hur tyst det ska vara under lektionen, det finns även 
snabbvotering, namepicker, som man kan använda när man drar namn och timglas som 
visar hur lång tid som är kvar med en viss arbetsuppgift. 

6.2.3 Kommunikation lärare-elev 
Bland lärarna på åk 1-6 är det bara några av lärarna som använder digitala redskap som 
kommunikation mellan lärare och elev. Två av lärarna delar dokument med sina elever 
eller ber eleverna att maila inlämningsuppgifter till dem.  De menar att det bidrar till att 
eleverna motiveras till att göra klart inlämningsuppgifterna i tid. Digitaliseringen 
underlättar möjligheterna för lärarna att ge snabb feedback till eleverna, vilket ökar 
motivationen i det fortsatta arbetet: 

På praktiken i England så jobbade vi med google classroom, då satt läraren 
framför alla elever och då kunde hon plötsligt se att en elev hade det tufft och 
då kunde hon ge direkt feedback (L:5). 

6.3 Digitala redskap i åk 6–9  
Nedan följer en beskrivning av vilka digitala redskap pedagogerna beskriver att de 
använder i sitt pedagogiska arbete samt hur de använder dessa. 

6.3.1 Teknisk utrustning  
På högstadiet skiljer sig utrustningen mellan skolorna samt mellan de olika klassrummen. 
Det finns endast två clevertouch och en smartboard totalt på de två skolor vi besökte: 

Jag har önskat mig en clevertouch, det är bra upplösning så alla ser bra och 
när man bara har en projektor, som dessutom täcker whiteboarden, försvinner 
mycket skrivyta (L:9). 

Alla klassrum är dock utrustade med någon form av projektor eller tv. Vad gäller 
dokumentkamera så finns det i några få klassrum men långt ifrån alla. Även i åk 6-9, 
uttrycker flera av lärarna att det borde vara samma utrustning i alla klassrum då läraren i 
sin vardag ofta rör sig mellan olika klassrum och elevgrupper under dagen. De menar 
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också att när utrustningen ser olika ut försvåras och förhindras den digitala 
implementeringen.  

På en av högstadieskolorna har alla elever och lärare en-till-en-dator, på den andra har 
alla sjuor samt lärarna egen dator. En skola har ingen tillgång till ipads medan den andra 
har tillgång till klassrumsuppsättningar som kan bokas. 

6.3.2 Interaktiv skrivtavla  
Det är endast en av lärarna som använder sig av en skrivtavla, övriga lärare har tillgång 
till projektorer eller tv i klassrummen. Skrivtavlan som används är en clevertouch och 
den används i det dagliga pedagogiska arbetet. Läraren uttrycker att hon har svårt att se 
hur hon skulle lägga upp sin undervisning utan den: 

Jag har min clevertouch, jag tycker att den är ovärderlig, mister jag den så 
byter jag arbetsplats (L:7).   

På högstadiet används både skrivtavlan och projektorerna i första hand till att spegla 
datorn, till att visa film, powerpoints och i arbetet med gemensamma plattformar. Läraren 
med clevertouch använder den ibland som skrivtavla och låter då elever komma fram och 
skriva på den.  

6.3.3 Ipad, dator och dokumentkamera 
Ingen av lärarna använde sig av ipads i sin undervisning. Alla lärare har datorn som sitt 
främsta arbetsredskap. Datorerna används främst som skrivverktyg för eleverna, men 
även som kommunikations- och sökverktyg. Lärarna uttrycker att det digitala skrivandet 
har fördelar då det underlättar för eleverna att redigera och bearbeta sina texter.  

Det är endast en av lärarna som använder sig av dokumentkamera i sin undervisning. 
Läraren anser att det är ett bra hjälpmedel i det dagliga arbetet och använder den först och 
främst för att visa bilder att samtala kring. Fördelarna med dokumentkameran är att alla 
elever ser bra och att alla fokuserar på samma sak.  

En lärare uttrycker en viss oro över den snabba digitala utvecklingen och menar att det 
måste finnas en balans mellan analogt och digitalt i skolan: 

Men jag hoppas vi kan ha bra balans mellan analogt och digitalt… man kanske 
fortfarande kan ha en bok men ha en del digitalt till, det är så mycket 
runtomkring vi inte får släppa, motorik, samarbete, läsförståelse, 
begreppsuppfattning, uthållighet (L:8). 
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6.3.4 Plattformar, appar och program2  

En skola tillhör en privat koncern och där jobbar alla utifrån samma digitala lärplattform. 
Innehållet i lärplattformen arbetar en central pedagogavdelning fram. Där hittar lärare och 
elever övningar som täcker alla delar i läroplanen, eleverna delas in i steg och jobbar på 
så sätt med övningar som är anpassade till deras egen inlärningsnivå: 
 

Då är det jag som ämneslärare tillsammans med eleven som bockar i vad 
eleven ska göra på detta steget. Där blir det anpassning och vi utgår från 
individen för då vet jag som ämneslärare vad eleven behöver träna mer på. Så 
utifrån elevens behov så får den uppgifter (L:6). 

 Lärplattformen är kopplad till en dokumentationsplattform, vilket gör att det är lätt för 
läraren att följa elevens lärande och på så sätt underlättas lärarens arbete ytterligare. På 
denna skola används google classroom som kommunikationsplattform mellan lärare och 
elev. Här hittar eleverna sin loggbok med planering, olika uppgifter, samt prov och 
inlämningar. Läraren kan gå in och ge formativ bedömning. Några lärare använder sig av 
one-note som har liknande funktioner. Man kan dela dokument med eleverna och ge 
feedback direkt i elevens arbete. Lärarna kan också lägga in muntliga instruktioner i one-
note med hjälp av appen clippomattic samt dela material kollegor emellan. Fördelen med 
dessa plattformar är att eleverna alltid kommer åt allt material oavsett var de befinner sig. 
Det underlättar även kontakten med vårdnadshavare som har tillgång till 
dokumentationen:  

Vårt verktyg eds, där kan även vårdnadshavaren gå in och titta på hur eleven 
ligger till. Vi arbetar jättemycket med att vårdnadshavaren ska veta hur eleven 
ligger till i sin lärprocess. De ska veta hur det går för deras barn (L:6). 

De digitala plattformarna underlättar lärarnas arbete och det är lätt att skapa en tydlig 
struktur för eleverna. Lärarna ser det som en fördel att de alltid har tillgång till elevernas 
material samt att de slipper bära runt på elevernas böcker. De slipper också dubbelarbetet 
med att först kommentera i skrivböcker och sedan föra in resultat i datorn. Allt är samlat 
på ett ställe i den digitala plattformen där det är tillgängligt både för lärare och elever. 
Eleven kan alltid nå sina läxor och arbeten. Likaså gör läraren sin planering direkt i den 
digitala plattformen och eleven har då tillgång till planeringen och jobbar utefter den.  

Även i åk 6-9 kan lärprogrammen och apparna delas upp i olika delar. De använder sig 
främst av kommunikativa program, spelbaserade program och program för struktur. De 
spelbaserade appar och program som används är främst quizlet live, plickers, paddlet, 
mentometer och kahoot för att på så sätt erbjuda eleverna lustfullt lärande. Quizlet live 
används främst i språkundervisningen men går att använda i alla ämnen. Där ska eleverna 
interagera i en grupp för att på så sätt hitta rätt gemensamma svar. Detta gynnar 
kommunikationen mellan eleverna: 
 

                                                      
2 Dataprogram och webbsidor 
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Quizlet live är outstanding, eleverna delas in i lag. På clevertouchen kommer 
det fram en fråga. Alla elever har sin mobil och får ett svarsalternativ på den, 
men det är bara en av eleverna som har det rätta svaret och då måste de prata 
med varandra för att komma på det rätta svaret (L:7). 

 
Lärarna uttrycker en viss tveksamhet till hur mycket lärdom vissa av de spelbaserade 
spelen ger. Lärbaserade program som används är bland annat clario read, spell right och 
stava rex för att stötta eleverna att läsa och skriva. Edpuzzle.com är ett program där 
läraren kan lägga in diskussionsfrågor i en film. Tunetastic är en app där eleverna lätt kan 
göra egna tecknade filmer och på så sätt redovisa kunskap.  I engelska används esl 
bits.net, read theory och esl labs för att arbeta med läsning, läsförståelse och grammatik.  
I språkundervisningen använder någon av lärarna youtube och låter eleverna lyssna på 
kända och populära youtubers för att på så sätt öka hörförståelsen på ett lustfyllt sätt. 

Classroomscreen används som ett sätt att strukturera upp lektionen. Eleverna ser hur lång 
tid de har för en uppgift, vad de ska göra och vilken ljudnivå som tillåts.  

6.4 Digitala redskap och motivation i åk 6-9  
Nedan följer en beskrivning av hur elever kan motiveras i sitt lärande genom användandet 
av digitala redskap. 

6.4.1 Varierad undervisning ger ökad elevaktivitet 
Lärarna uttrycker att de genom att arbeta med digitala redskap kan växla mellan olika sätt 
att undervisa och det menar de motiverar eleverna. Lärarna betonar att det inte är 
tillgången på digitala redskap som motiverar eleverna utan att det är hur de använder dem 
som är avgörande för motivationen. För att lärarna ska hålla eleverna motiverade under 
en lektion så måste lärarna hela tiden vara alerta och variera arbetsformer under en och 
samma lektion. Om de inte gör det så ser de att eleverna tappar motivation och fokus på 
uppgiften: 

Då kan de gå vilse där, det finns så många flikar och ett klick bort så försvinner 
de, det är ett levande verktyg, lätt att glida in på annat, svårt ibland att hålla 
kvar motivationen, lätt hamna på fel sida, så det gäller att varva, slänga på en 
film, byta aktivitet, diskutera (L:8). 

Digitaliseringen underlättar elevinflytandet då det finns fler valmöjligheter, både i hur 
man som elev kan välja att lära sig, men också hur de vill redovisa sin kunskap:    

Det kan vara att de exempelvis vill spela in en videovlogg, då kan det vara att 
de skickar den digitalt till mig. En del spelar in sig själva när de talar och 
skickar det till mig för att de tycker att det är jobbigt att prata till mig direkt. 
Och då planerar vi in det i deras veckoplaneringar. Vad de ska göra och hur 
de vill redovisa det. Där blir det en anpassning och vi utgår från individen 
(L:6).  
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6.4.2 Spelbaserat lärande som tillfälliga avbrott i undervisningen 
Flera av lärarna använder spelbaserade program som exempelvis quizlet live och kahoot 
som korta avbrott då de märker att det ökar motivationen hos eleverna. Quizlet live bidrar 
till nytt och värdefullt lärande hos eleverna. Lärarna är tydliga med att det mest bara är 
korta nedslag för om de hade fått göra det ofta så hade det inte varit lika roligt. Lärarna 
är dock tveksamma till om kahoot lär eleverna något nytt men menar ändå att det spelar 
en viktig funktion eftersom eleverna tycker det är roligt. Det korta avbrottet kan motivera 
eleverna att komma vidare i lektionen: 

Vi gör kahoot så sällan så när vi gör det så blir de jätteglada. För gör vi det 
hela tiden så blir det bara jaha ska vi göra det igen (L:7). 

Då eleverna arbetar med spelbaserade lärprogram används i stor utsträckning elevernas 
egna mobiler. 

6.4.3 Kommunikation lärare-elev 
Lärarna i åk 6-9 använder olika kommunikationsplattformar tillsammans med sina elever. 
De märker att det tar tid för eleverna att bli förtrogna med det aktuella programmet men 
efter ett tag så märker eleverna att det underlättar i deras skolarbete. Då vill de lära sig 
fler och fler funktioner och lärandet blir lustfyllt. Lärarna känner att det är enkelt att 
kommunicera med sina elever via de digitala plattformarna eftersom många elever är 
intresserade av den typen av kommunikation. Antingen används google classroom, vklass 
eller one note. Lärarna ser att eleverna har lättare för att följa med och inte hamnar efter 
när de har tillgång till instruktioner och genomgångar i de olika plattformarna. Elevernas 
inlämningar lämnas alltid in i kommunikationsplattformarna. Lärarna märker att detta 
medför att fler inlämningsuppgifter kommer in i tid. Eleverna kommer åt allt material 
hemma vilket underlättar inlärningen:  

Jag bara lägger in allt där…och så hittar eleverna det på sina datorer också 
(L:9). 
 

Plattformen gör att det blir enklare för varje elev att få en struktur i sitt skolarbete och 
hålla ordning. Eleverna får också feedback på sina uppgifter via plattformen av läraren, 
vilket motiverar i hög grad. Lärarna menar att digitaliseringen gör så att det blir enklare 
att ge snabb feedback till eleverna då de delar dokument med dem. Läraren kan följa 
elevernas arbete direkt i sin egen dator:  

I one note, medan eleverna skriver så kan jag gå in och ge feedback direkt på 
lite olika sätt. I går var det en elev som gjort jättestora framsteg och då la jag 
bara in en dekal där det stod, stora framsteg du jobbar jättebra…det blir en 
mer direkt återkoppling (L:9). 

En tydlig struktur och ökad dialog hjälper och motiverar eleverna till ökat 
lärande. 
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6.4.4 Individanpassning 
De lärarna som använder one note som kommunikationsplattform använder bland annat 
en app med muntlig instruktion, vilket kan vara ett hjälpmedel för de elever som behöver 
ha en extra muntlig instruktion.  

Jag har tänkt att använda appen clipomatic, vilket är ett hjälpmedel där man 
kan spela in en muntlig instruktion till de eleverna som behöver ha en extra 
muntlig instruktion. Då kan man lägga in den i one-note till just den eleven 
(L:9). 

Eleverna kan även få stöd av talsyntes och olika specialpedagogprogram. Några lärare 
jobbar utefter en lärportal där kunskapsinnehållet i ämnena är indelade i olika svåra steg.  

Det är inte någon gemensam box där alla gör exakt likadant, jag som lärare 
bockar i vad eleven ska göra på sitt steg. Vi lär ju på olika sätt och det är så vi 
jobbar här, att utgå från individen (L:6).  

Lärarna menar att de har stora möjligheter att nivåanpassa och skapa en lärmiljö som 
riktar sig till individen, vilket enligt lärarna leder till ökad motivation hos eleverna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

7. DISKUSSION 
Diskussionsdelen består av två delar, metoddiskussion samt resultatdiskussion. I 
resultatdiskussionen ingår även resultatanalys där en jämförelse mellan åk 1–6 och åk 6–
9 görs.  

7.1 Metoddiskussion 
Metoddiskussionen beskriver studiens metod och reflektioner kring hur urval, 
datainsamling samt analys har genomförts. 

Från början var vår tanke att studien skulle handla om hur lärare gör för att motivera 
elever att lära. Snart insåg vi att detta skulle bli en alltför omfattande studie och därför 
valde vi att inrikta oss mot det digitala lärandet och dess förmåga att motivera. Vi är båda 
yrkesverksamma lärare i grundskolan som befinner oss mitt i skolans digitalisering. Med 
digitaliseringen så utmanas inövade arbetssätt och vi blev nyfikna på att fördjupa oss mer 
om detta. Vi valde därför att studien skulle handla om vilka digitala redskap lärare 
använder sig av i sin undervisning samt hur de använder dessa. Vi ville även undersöka 
hur lärarna anser att eleverna motiveras av digitala redskap. Informanter som var väl 
förtrogna med att arbeta med digitala redskap valdes ut då dessa bäst kunde svara på 
studiens forskningsfrågor 

När det gäller studiens urval så var det tänkt från början att intervjua lärare i åk 7–9. Vi 
ville intervjua dem eftersom de har arbetat längst tid med en-till-en-enheter och därav 
trodde vi att de hade mest erfarenhet av att arbeta digitalt. Då det var svårt att nå 
informanter i de årskurserna så utökades urvalet till att gälla åk 1–9. Detta bidrog också 
till att en jämförelse kunde göras mellan åk 1–6 och åk 7-9. Det är dock svårt att dra några 
generella slutsatser av en jämförelse med en så liten undersökningsgrupp.  

Strategiskt urval gjordes för att välja ut informanter som var insatta i det som studien hade 
för avsikt att undersöka. Vi fick tag på de flesta informanter genom att vända oss till 
kommunens IT-pedagogiska utvecklingsledare. Han gav oss namn på lärare som arbetar 
som IT-pedagoger och därmed är väl insatta i digitaliseringen och dessutom arbetar som 
lärare. Detta ledde till att vi fick ett stort analysmaterial att bearbeta till ett resultat.  

Datainsamlingsmetoden för studien har varit kvalitativ intervju som var halvstrukturerad. 
Intervjuguiden (bilaga1) innehöll aktuella frågeområden för studien som vi höll oss till 
men den gav oss viss frihet att ytterligare fördjupa oss inom ämnet. Vi valde att skicka ut 
intervjuguiden i förväg så att våra informanter skulle kunna förbereda sina svar. Det var 
tydligt att de lärare som hade förberett sig väl kunde svara djupare och mer reflekterande 
kring frågorna än de som inte förberett sig. Vårt val av kvalitativ intervju bidrog till att 
en stor mängd data samlades in. Efter ett genomtänkt arbete med att få fram en tydlig 
intervjuguide gjordes en pilotintervju före de riktiga intervjuerna. I efterhand är vi 
tacksamma att vi tog tid på att förbereda intervjuerna på så vis då detta ledde fram till att 
vi fick frågor som fyllde syftet med studien väl. De första två intervjuerna gjorde vi 
tillsammans för att på så sätt kunna reflektera kring vad vi skulle förbättra till de intervjuer 
som var kvar. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) så är det viktigt att intervjufrågorna är 
genomtänkta för att uppnå en hög validitet och reliabilitet av studien. Eventuellt hade 
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datainsamlingen kunnat kombinerats med en enkät. Enkät kan nå fler informanter jämfört 
med intervju. I syftet att ta reda på vilka digitala redskap som lärare använder hade detta 
varit en bra metod att använda. Men i och med att vi också var intresserade av hur lärare 
använder sig av digitala redskap samt hur de ser att de digitala redskapen kan motivera 
eleverna till lärande så valdes ändå en kvalitativ intervjustudie.  

Efter att transkriberingen var klar så hade vi en stor mängd data som behövde analyseras. 
För att analysera datan och besvara studiens frågeställningar valdes den kvalitativa 
innehållsanalysen eftersom den metoden går in på djupet på det som undersöks. All text 
delades in i olika kategorier och teman som förtydligade innehållet i intervjuerna (Hsieh 
& Shannon, 2005). Då vi hade en så stor mängd data var det nödvändigt att strukturera 
upp den tydligt, vilket den kvalitativa innehållsanalysen bidrog till. Då vi började 
analysera vårt material var det till stor hjälp att ha hittat gemensamma kodord att utgå 
ifrån. Bredvid kodorden kunde vi enkelt finna det kondenserade materialet, som blev till 
resultatet, och ville vi finna citat som styrkte vårt resultat så hittades dessa enkelt i 
kolumnen bredvid kodordet. Det var en styrka i att vi var två som analyserade materialet 
då vi kunde diskutera om våra tolkningar av kondenseringar och kodningar var riktiga. 
Det var till en början svårt att hitta de teman som till slut växte fram men samtalen med 
handledaren och deltagarna i handledningsgruppen hjälpte till i det här stadiet av studien. 
Björndal (2002) beskriver att fler tolkningar av materialet kommer fram då samverkan 
sker när datamaterialet skall analyseras och därmed ökar trovärdigheten, vilket vi anser 
har skett i handledningsgruppen. 

I vår resultatdel upplever vi en viss obalans på så vis att det är ett mer omfattande resultat 
under åk 1-6 jämfört med åk 6-9. Vi upplevde att intervjuerna med informanterna i åk 1-
6 gav mer information kring forskningsfrågorna. Vad detta beror på är oklart, men det 
kan bero på att vi själva är verksamma lärare i åk 1-6 och därför har mer förkunskap om 
arbetet i dessa år. Detta medförde att vi kunde ställa mer fördjupande följdfrågor, vilket 
gav ett mer omfattande resultat. 

7.2 Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen behandlas studiens resultat i förhållande till studiens syfte och 
tidigare forskning. Resultatdiskussionen utgår från de teman som framträtt i resultatet 
samt en resultatanalys. 

7.2.1 Digitala redskap i åk 1-6  
I Skolverkets (2016) IKT-uppföljning så ser man att det ständigt sker en ökad tillgång på 
digital utrusning i skolan. I studiens resultat är det dock tydligt att utrustningen på 
skolorna och i klassrum ser olika ut, vilket försvårar och hindrar den digitala 
implementeringen. Vill man lyckas med implementeringen så är det av vikt att det ser 
lika ut i alla klassrum på samma skola så att läraren känner sig trygg i användandet av de 
digitala hjälpmedlen. Enligt Nordenbo m.fl. (2010) är det inte tillgången till digitala 
redskap som är avgörande för användningen utan istället om läraren har kunskap om hur 
man använder tekniken. Det talar för att implementeringen skulle lyckas bättre om 
utrustningen ser lika ut. En annan viktig aspekt av att det ska se lika ut i alla klassrum är 
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att lärarna kan använda sig av samma pedagogiska planering oavsett var undervisningen 
sker. En större likvärdighet angående utrustningen på skolorna efterfrågas av lärarna då 
det skulle ge ökad trygghet och mening i att använda den digitala utrustningen.  

Lärarna anser att digitala redskap ger dem större valmöjligheter i det pedagogiska arbetet. 
De upplever dessutom att eleverna blir mer aktiva när lärarna använder sig av digitala 
redskap i sin undervisning. Salavati (2016) ser samma sak, nämligen att de lärare som 
använder digital teknik har ett mer elevaktivt arbetssätt, vilket vår studie också kan 
bekräfta. Det var ofta i intervjusituationen som vi blev imponerade av den mängd av 
metoder som lärarna använder för att aktivera sina elever. Lärarna betonar att de digitala 
redskapen är hjälpmedel för att nå ett aktuellt mål och att målen i sig inte nås för att 
eleverna har en dator eller annat digitalt hjälpmedel. Tvärtom så måste läraren ha en väl 
genomtänkt pedagogisk planering för att de digitala redskapen ska leda fram till att 
uppställda mål nås. Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2017a) betonar sedan 
revideringen att skolans uppdrag är att eleverna ska använda digitala redskap och att 
elevernas digitala kompetens ska öka. Enligt Erstad (2009) krävs det att lärarna har en 
ämnesdidaktisk digital kompetens så att de kan se vilka möjligheter som den digitala 
tekniken kan medföra i undervisningen tillsammans med eleverna. 

Lärarna uttryckte att de digitala skrivtavlorna bidrar till en mer varierad undervisning och 
att de används i den dagliga undervisningen för att visualisera, stimulera och fånga 
elevernas uppmärksamhet. Även Ahlbäck (2018) menar att den digitala skrivtavlan har 
stor betydelse för skolans digitalisering och att den bidrar till en mer varierad 
undervisning.  

Lärarna i åk 1-6 använder ofta ipads i sin undervisning och beskriver användandet av den 
på en mängd olika sätt. Den används i de flesta skolämnen och i många olika situationer. 
Enligt Findahl (2013) är det främst tillgången till surfplattor och smarta telefoner som 
påverkar barnens användande av digitala redskap, vilket i så fall skulle vara en anledning 
att i större utsträckning arbeta med ipads i skolan. Lärarna beskriver att ipadens stora 
fördel är att den är så lätt att använda för eleverna. De slipper att logga in och det finns 
en mängd tilltalande lärappar som lockar eleverna till inlärning. Många av informanterna 
tog upp att elever i behov av särskilt stöd har stor stöttning av digitala redskap samt att 
det blir enklare för lärarna att individualisera för eleverna. Lärarna är också förtrogna med 
att dagligen använda sig av dokumentkamera i sin undervisning, vilken de anser är en stor 
hjälp i att samla eleverna kring samma sak. Lärarna är noga med att påpeka att digitala 
redskap först och främst ska främja elevernas inlärning och utveckling, vilket även 
Skolverket (2017b) betonar.  

De digitala redskapen är också en del av globaliseringen, med informationsutbyte, utbyte 
av kunskaper och erfarenheter genom nätverkande mellan individer som inte behöver 
känna varandra personligen (Lantz-Andersson & Säljö, 2014). Två av lärarna som 
intervjuades hade tillsammans med eleverna kontakt med omvärlden och personer i andra 
länder genom sina digitala redskap. En skola hade en plan för hur de globala kontakterna 
skulle utvecklas i varje årskurs. Dessa kontakter är viktiga att bygga då vi lever i ett allt 
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mer globaliserat samhälle. Det kan hjälpa våra elever till ökad förståelse för andra 
människor och deras livsvillkor vilket också ingår i läroplanens värdegrundsmål 
(Skolverket, 2017a). Där står det att samhällets internationalisering och växande rörlighet 
över nationsgränser ställer höga krav på människors förmåga att förstå värdet av kulturell 
mångfald. Eleverna ska kunna leva sig in i och förstå andra människors villkor och 
värderingar (a.a.).  

7.2.2 Digitala redskap och motivation i åk 1-6 
Lärarna ser en ökad elevaktivitet och motivation då de använder sig av digitala redskap. 
De ser även att likvärdigheten ökar och att elever med svårighet i motoriken har stor hjälp 
i sin skrivutveckling då de får använda sig av ett tangentbord i stället för penna. Detta 
kom man även fram till i forskningsprojektet Unos Uno som visade att elever som deltog 
i att skriva sig till läsning, ASL, kom längre i sin läs-och skrivutveckling, och särskilt då 
elever med motoriska svårigheter (Agélii Genlott & Grönlund, 2013). Även Lantz-
Andersson & Säljö (2014) menar att de digitala redskapen stöttar människans tänkande 
och bidrar till att det uppstår ett språkutvecklande klassrum. De digitala redskapen stöttar 
lärande och kommunikation på andra sätt än bok och penna (a.a.). Lärarna lyfte att de på 
sina skolor ibland möts av kollegor som är misstänksamma till att använda sig av digitala 
redskap i undervisningen. Vi anser dock att undervisningen behöver anpassas till de sätt 
tekniken erbjuder. Lärarna har en viktig roll i att stötta sina elever i deras utveckling på 
bästa möjliga sätt. Detta kan innebära att man som lärare bör använda sig av digitala 
redskap för att nå en högre måluppfyllelse. Salavati (2016) menar att lärarens bakgrund 
har betydelse för lärares olika förhållningssätt och värderingar och de här faktorerna 
påverkar hur lärare använder den digitala tekniken. Han menar att kommunen måste leda 
utvecklingen framåt så att alla lärare blir bekväma i att använda sig av den nya tekniken 
(a.a.). 

Dessutom kan lärarna se ett ökat självförtroende hos eleverna när de får ta hjälp av digitala 
redskap vid redovisningar. Fokus flyttas från eleven som person till presentationens 
innehåll. De digitala redskapen ökar också elevinflytandet då eleven bland annat själv kan 
välja flera sätt att redovisa sin kunskap på. Giota (2013) menar att ett ökat elevinflytande 
leder till att elevernas motivation till skolarbetet höjs. Lärarna märker även att elevernas 
nyfikenhet och motivation ökar då de tack vare sin egen enhet har möjlighet att snabbt få 
feedback på olika frågor genom att använda internet. Även Grönlund (2014) menar att 
elevernas motivation för skolarbetet ökar när eleverna får en egen enhet. Han menar också 
att digitala redskap kan stötta blyga elever, de kan spela in en presentation i stället för att 
presentera den personligt framför klassen (a.a.).  

Lärarna kan också se att elever i behov av särskilt stöd motiveras när de får använda sig 
av digitala redskap i sitt arbete. De har tillgång till bildstöd på ett enklare sätt och deras 
dokumentationer och andra arbeten blir lika fina som alla andras. Den här ökade 
likvärdigheten med hjälp av de digitala redskapen är ett av målet med 
Utbildningsdepartementets (2017) digitaliseringsplan för skolan. Enligt Hylén (2013) så 
anger eleverna att motivationen höjs när deras arbeten blir snyggare och att arbetet 
därmed blir roligare att utföra. Motivationseffekten är starkast hos elever som tidigare var 
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lågt motiverade till skolarbete eller hos elever som kommer från mindre gynnade 
hemförhållanden (a.a.). Vi kan se ett samband mellan elever i särskilda behov och låg 
motivation. För de eleverna kan de digitala redskapen vara extra viktiga för att stötta dem 
i deras motivation att lära.   

Programmering är en ny del i läroplanen (2017a) och lärarna uttrycker att det ökar 
elevernas motivation och egna driv på ett tydligt sätt. De kan se att eleverna själva 
utvecklar sin förmåga att lösa uppgifter och komma i mål med uppgifter. Lärarna 
beskriver att eleverna blev mer motiverade när uppgifter påminner om spel.  

7.2.3 Digitala redskap i åk 6-9  
Lärarna som undervisar i åk 6-9 använder den digitala tekniken annorlunda än de lärare 
som undervisar i lägre årskurser. Här använder man den digitala tekniken främst som 
kommunikations- och skrivverktyg. Det finns sällan interaktiva skrivtavlor på det här 
stadiet. Istället är det vanligt med projektor eller tv, vilket gör att undervisningen oftast 
utgår från powerpoints eller andra presentationsprogram. Vi anser att man därmed missar 
den pedagogiska vinningen i att interaktivt kunna förmedla kunskap på ett mer lockande 
och motiverande sätt. Även här ser utrustningen mycket olika ut i klassrummen och 
mellan skolorna, vilket försvårar implementeringen. Det är ingen av åk 6-9-lärarna som 
använder ipads i någon större utsträckning. En-till-en-satsningen är vanligare bland de 
äldre eleverna men då är det främst i form av dator.  

Lärarna i de senare åren använder kommunikativa plattformar i stor utsträckning som en 
del i att öka elevernas inlärning. De uttrycker att dessa hjälper dem att ge eleverna 
lättåtkomliga uppgifter samt snabb feedback vid skrivandet, vilket ökar motivationen och 
lärandet. Dessutom underlättar plattformarna inte bara kommunikationen mellan lärare 
och elev utan också mellan lärare och vårdnadshavare. Även i regeringens utredning 
Digitalisering i skolan (Utbildningsutskottet, 2016) visar det sig att digitaliseringen kan 
ge lärare effektiva verktyg för att följa upp enskilda elevers kunskapsinhämtning. Rätt 
använd kan den underlätta för elever, personal och vårdnadshavare att hålla sig 
informerade om elevens utveckling.  

7.2.4 Digitala redskap och motivation i åk 6-9 
Lärarna i åk 6-9 uttrycker att digitala redskap bidrar till att variera undervisningen genom 
att de använder sig av spelbaserat lärande, dokumentkamera och i form av 
individanpassning i kommunikationsplattformarna. Även lärarna i åk 6-9 anser att 
digitaliseringen bidrar till ökat elevinflytande, då eleverna har fler möjligheter att 
redovisa sina kunskaper. Lärarna ser att tempot ökat i undervisningen, vilket leder till 
ökad elevaktivitet. Lärarna i vår studie uttryckte detta som något positivt och något som 
fångar eleverna och gör dem mer fokuserade på rätt uppgift men enligt Hylén (2013) så 
finns det även negativa aspekter av det ökade tempot. Det medför till exempel att eleverna 
får kortare tid på sig att processa det som är viktigt och gör det svårare att hinna anteckna 
viktig information (a.a.). Detta kan leda till att eleverna upplever stress, vilket är något 
att reflektera kring när skolan går in i digitaliseringen.  



36 
 

Lärarna är förtrogna med att använda olika kommunikationsplattformar där de bland 
annat kommunicerar med sina elever och dess vårdnadshavare. Den täta kontakten genom 
kommunikationsplattformen bidrar till att vårdnadshavarna enklare kan stötta barnet i 
skolarbetet, vilket kan verka motiverande. Lärarna lägger in sina pedagogiska 
planeringar, genomgångar, inlämningsuppgifter samt ger feedback i plattformen, vilket 
underlättar för eleverna att hålla struktur och utvecklas framåt i sitt arbete. Detta stödjer 
och motiverar alla elever, men särskilt elever i behov av särskilt stöd. Även Grönlund 
m.fl. (2014) tar upp att samarbetet mellan elever och lärare ökar tack vare att lärarna är 
mer tillgängliga för eleverna med teknikens hjälp och att det leder eleverna framåt i deras 
arbete (a.a.).  

7.3 Resultatanalys 
Studien visar att det skiljer i utrustning mellan åk 1-6 och åk 6-9. De lägre årskurserna är 
bättre utrustade vad gäller interaktiva skrivtavlor, dokumentkameror och ipads. 
Högstadiet har däremot tillgång till fler datorer tack vare en-till-en-projektet. Förutom en-
till-en-datorer har åk 6-9 till störst del tillgång till projektorer och tv, det fanns bara några 
få dokumentkameror och interaktiva skrivtavlor i klassrummen. Att det skilde så mycket 
mellan stadierna var något som förvånade oss. Utifrån studiens resultat kan man även dra 
slutsatsen att det skiljer en hel del mellan hur åk 1-6 och åk 6-9 tar hjälp av digitala 
redskap i sin undervisning. Vi ser att man har en hel del att lära av varandra i de olika 
stadierna. Lärarna i åk 6-9 kan lära sig att använda digitaliseringen på ett mer didaktiskt 
och inspirerande sätt och lärarna i åk 1-6 kan lära en del om dokumentation och 
kommunikation via digitala plattformar. Alla stadier har ett väl utvecklat digitalt arbete 
vad gäller skrivandet och elevens skrivutveckling. På lågstadiet är ASL en viktig del i 
elevens skrivutveckling och på högstadiet är den snabba feedbacken via digitala 
plattformar en nyckel till effektiv skrivinlärning. Det är av vikt att dessa olika kunskaper 
sprids inom kommunens skolor för att få en så likvärdig skola som möjligt. Även 
Grönlund (2014) menar att effektiva arbetssätt måste dokumenteras och kvalitetssäkras 
så att de kan spridas i hela organisationen. Han menar vidare att politiker, 
utbildningsförvaltning och rektorer har ett särskilt ansvar för detta.  

Sveriges regering menar att digitaliseringen kan hjälpa till att höja måluppfyllelsen och 
likvärdigheten i svenska skola (Utbildningsdepartementet, 2017). De lärare vi har 
intervjuat har även de uttryckt att de tror att digitaliseringen kan hjälpa eleverna att nå 
målen i högre grad. De lyfter också att likvärdigheten höjs med hjälp av de digitala 
redskapen. Både Cuban (2001), Kroksmark (2013) och Erstad (2009) menar dock att 
forskning inte visar att det finns någon direkt koppling mellan elevresultat och 
teknikanvändning.  Detta är lärarna i vår studie medvetna om och de är tydliga med att de 
digitala redskapen i sig inte gör att måluppfyllelsen höjs, utan att det handlar om hur 
pedagogerna använder sig av dessa. Alla de intervjuade lärarna menar att digitaliseringen 
innebär att man som pedagog måste ha ett ännu mer välorganiserat arbete för god 
måluppfyllelse. Lärarna måste dessutom vara noga med att variera olika arbetsformer i 
en och samma lektion så att det inte uppstår för långa stunder med enskilt arbete vid 
skärmen. De ser att eleverna lätt tappar fokus om de arbetar för länge med en och samma 
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uppgift. Detta är även något som Grönlund (2014) lagt märke till. Han menar dessutom 
att digitaliseringen har medfört att tidigare välorganiserat lärarlett arbete i viss mån har 
ersatts av ensamarbete där eleverna lättare tappar fokus på uppgiften (a.a.). Det är värt att 
fundera kring varför ensamarbetet har ökat. En orsak skulle kunna vara att en del lärare 
känner sig obekväma med tekniken och i hur de ska använda de digitala redskapen, men 
ändå känner att de måste ta in dem i sin undervisning. Följden blir då att eleverna får 
uppgifter som går ut på att de ska arbeta själva framför skärmen. Läraren känner kanske 
inte att hen har förmågan att leda arbetet. Detta bör påverka negativt vad gäller 
måluppfyllelsen där lärarens ledning är av stor betydelse. Lantz-Andersson & Säljö 
(2014) menar att lärarna behöver se vilka möjligheter de digitala redskapen kan bidra med 
i undervisningen för att på så sätt bli motiverade att använda dem. Undervisningen 
behöver anpassas till de sätt som tekniken erbjuder. Lärarna behöver hjälp med att 
utveckla strategier för att ge eleverna det stöd de behöver i arbetet med digitala redskap 
(a.a.). Det är alltså inte endast införande av den digitala tekniken och att lärarna måste 
lära sig den, som är utmaningen framåt, utan också att de måste ha förmågan att organisera 
arbetet och kunna använda den nya tekniken på ett målmedvetet och effektivt sätt. 

Studien visade vidare att de lärare som arbetade med ipad i stället för datorn använde den 
på ett betydligt mer mångfacetterat sätt och i alla ämnen. Efter denna studie så ser vi att 
det vore mer lämpligt ur pedagogisk synvinkel att eleverna har en ipad som en-till-en-
enhet och att det finns klassuppsättningar av datorer att låna in vid skrivandet. I nuläget 
är det på de flesta skolor vi besökte tvärtom. Poängen med att det är just ipaden som är 
personlig är att så många av lärapparna och hjälpmedlen som kan läggas på en ipad är 
personliga och bidrar till att eleven kan lära på sin egen nivå. Medan de program som 
eleven arbetar med på en dator har inloggning och kan nås från vilken dator som helst.  

Enligt Freud (Carlberg, 1994) ändras motivationen när eleverna är i 9-11 års åldern. Det 
kan bli svårare att motivera eleverna och det är extra viktigt att ge eleverna beröm för 
deras prestationer (a.a.). Detta kan vara en förklaring till varför elever blir motiverade att 
lära via spelbaserade appar. Där får eleverna snabb och positiv feedback (beröm) genom 
olika belöningssystem, vilket motiverar dem att fortsätta lära.  Detta är något som alla 
intervjuade lärare uttryckte att de kunde se. I vårt resultat kom det fram att flera av de 
lärare som undervisade i åk 6-9 arbetade medvetet med att ge eleverna snabb feedback 
digitalt. De lade in motiverande kommentarer och dekaler under elevernas pågående 
skrivarbete och detta motiverade eleverna framåt i arbetet. Detta arbetssätt är även det 
förankrat i Freuds tankar kring hur beröm leder till motivation och möjliggörs tack vare 
en-till-en-datorerna. Dessutom menar Grönlund (2014) att den egna datorn ytterligare 
bidrar till att elevernas motivation för skolarbetet höjs.  

Slutligen bör nämnas att de flesta av lärarna som blev intervjuade i studien även var it-
pedagoger på sina skolor. De kan därför anses vara extra motiverade till att implementera 
den digitala tekniken i skolan och var generellt positiva till digitaliseringen. De menar att 
om digitaliseringen ska lyckas i svensk skola så krävs en ökad likvärdighet när det gäller 
den digitala utrustningen. De menar vidare att alla lärare måste få tid till att 
kompetensutveckla sig så att digitaliseringen inte blir en stressfaktor hos pedagogerna. 
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Vi anser att det är av yttersta vikt att det är samma typ av digitala redskap på samma skola 
samt att de digitala redskapen implementeras väl på skolorna. Det måste utarbetas en plan 
på organisationsnivå för detta. Grönlund (2014) menar att tekniken är en stor kostnad för 
skolorna som ska inkluderas i budgeten och belastar de enskilda skolorna (a.a.). Detta är 
ytterligare ett incitament för att implementeringen måste lyckas.  

7.4 Vidare forskning 
Studien visar att digitaliseringen är ett faktum för skolorna att förhålla sig till. Det satsas 
stora pengar på att varje elev ska få en enhet och 2022 ska alla elever i svensk grundskola 
ha en egen enhet enligt Utbildningsdepartementet (2017). Då är det också av yttersta vikt 
att skolan lyckas med implementeringen. I våra intervjuer uttryckte flera av informanterna 
att det fortfarande finns många pedagoger ute på skolorna som inte är bekväma i att 
använda sig av digitala redskap. Det skulle vara intressant att fördjupa sig i hur man kan 
lyckas med implementeringen av de digitala redskapen i skolan. Man kan också se i 
studien att lärare har mycket att lära av varandra i den fortsatta digitala utvecklingen. Hur 
man kan sprida kunskapen mellan lärare kring hur man kan nyttja digitaliseringen för 
ökat lärande hade också varit intressant att fördjupa sig i. 

Studien visar också att lärarna använder sig av de digitala redskapen på olika sätt, de flesta 
använder dem i ett didaktiskt syfte och som ett sätt att fånga och motivera eleverna. De 
använder även redskapen i skrivande- och kommunikativt syfte. Alla lärare använder dem 
också som ett sätt att öka likvärdigheten. Majoriteten av informanterna ansåg att ipad var 
det mest användbara digitala redskapet. Detta då den kan användas i alla ämnen på många 
olika sätt och att den dessutom är enklare för eleven att använda. Detta har väckt tankar 
kring vidare forskning. En intressant studie skulle vara att titta ytterligare på hur ipaden 
kan användas didaktiskt i undervisningen. 
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BILAGA 1 
Intervjuguide 
Inledande frågor 
Hur länge har du varit verksam lärare? 
Hur länge har du jobbat på skolan? 
Hur ser det ut med den digitala utrustningen på skolan? Activeboard/clevertouch, surfplattor, 
datorer, dokumentkamera, annat, speciella program, appar, mm 
 

Forskningsfrågor 

Digitala redskap i undervisningen 
Vilka digitala redskap använder du dig av i din undervisning? 
Hur använder du digitala redskap och tjänster (program, appar, mm) i din undervisning? Kan 
du beskriva ditt arbete? Ge exempel? 

Varför använder du dessa hjälpmedel? 

 
Digitalisering och ökad motivation för lärande 
Upplever du att de digitala redskapen och tjänsterna ökar motivationen hos eleverna? I vilka 
situationer i så fall? 

Vilka digitala redskap anser du motiverar mest? Varför tror du att just dessa motiverar mest? 
Hur ser du att eleverna blir motiverade? 
 
Avslutande frågor 
Vad innebär digitalisering för dig? 
Vilka nackdelar och fördelar kan du se med digitaliseringen i skolan? 
Har din lärarroll förändrats i och med digitaliseringen? Hur? 
Hur tror du att ditt arbete kommer att utvecklas framåt? 
 
 
 

 


