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Sammanfattning 

Skolan är en del av samhället och den digitala utvecklingen ger upphov till både möjligheter 

och utmaningar för skolans verksamhet. Denna licentiatuppsats handlar om digitaliseringen 

av svensk gymnasieskola och tar sin utgångspunkt i en verksamhet där tillgången till digitala 

verktyg på flera sätt är tillgodosedd.  

Syftet med detta arbete att undersöka användningen av digitala verktyg för skolarbete, samt 

förutsättningar för denna användning, i en miljö med god tillgång till digitala teknologiska 

resurser och en utbyggd infrastruktur. Tre forskningsfrågor är i fokus: (1) Hur ser 

användningen av skoldatorer och mobiltelefoner ut för skolarbete, både inom och utanför 

skolan? (2) Vad är elevernas och lärarnas uppfattning om digitala verktyg och deras 

användbarhet för pedagogiska syften? och (3) Vilka funktioner har skolans lärplattform i 

lärares gemensamma lektionsplanering? 

Forskningen har bedrivits nära praktiken och datainsamlingen har genomförts på två 1:1 

gymnasieskolor i en medelstor stad i Sverige. Elevenkäter, enskilda lärarintervjuer, 

grupputvärdering med lärare och loggning av lärares aktivitet på LMS:et har genomförts 

under åren 2013-2015. Arbetet utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv och grundtankar är att 

lärandet är socialt och sker i interaktion med andra och omvärlden (Sutherland et al., 2009; 

Säljö, 2014).  

Delstudie 1 handlar om elevers användning av skoldatorn och den egna privata 

mobiltelefonen (Haglind, 2014c). Texten baseras på enkätundersökningar och 

fokusgruppintervjuer med elever genomförda på två 1:1 gymnasieskolor 2013. Delstudie 2 

undersöker elevers uppfattningar om mobiltelefonen som ett verktyg för skolarbete. Texten 

baseras på en enkätundersökning genomförd 2014 (Ott, Haglind & Lindström, 2014). 

Delstudie 3 undersöker relationen mellan elevers tillgång och användning av digitala verktyg 

för skolarbete (Haglind, Godhe & Lindström, 2015) och delstudie 4 fokuserar på 

användningen av ett LMS under ett kollegialt samarbete samt hur detta samarbete har 

uppfattats (Haglind, 2015). Delstudie 3 bygger på material från fokusgruppintervjuer, två 

enkätundersökningar och lärarintervjuer. Delstudie 4 använder material från lärarintervjuer, 

muntlig grupputvärdering med lärare och loggad LMS-aktivitet. 
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Resultaten i delstudierna visar att digitaliseringen av gymnasieskolan är en komplex fråga där 

flera faktorer spelar roll. Trots god tillgång till digitala verktyg i skolmiljön så är 

användningen relativt låg och det finns en skillnad mellan elever ifråga om både användning 

av och uppfattning om digitala verktyg i skolan. Vidare indikerar resultaten att eleverna på de 

högskoleförberedande programmen har en annan uppfattning om digitala verktyg som 

redskap för skolarbete än elever på yrkesförberedande program samt att elever därmed ges 

olika förutsättningar att bemästra IKT för att lära baserat på programinriktning.  

Resultaten visar att eleverna i hög uträckning tar med sig sina privata mobiltelefoner till 

skolan. En del elever använder dessa för skolarbete både i skolan och hemma, men 

majoriteten av eleverna gör det inte utan identifierar både hinder och begränsningar med att 

använda mobiltelefonen för skolarbete. Dessa resultat tyder på att mobiltelefonen inte 

utmanar de etablerade verktygen för skolarbete eftersom den inte i någon större utsträckning 

används för skolarbete. Men det finns elever som använder mobiltelefonen och datorn för att 

utföra olika typer av uppgifter. De använder till exempel mobiltelefonen för att översätta ord 

och kommunicera med sms och datorn för att exempelvis skriva texter och anteckna (Ott, 

Haglind & Lindström, 2014). Dessa resultat indikerar att en del elever använder de olika 

digitala verktygen för olika ändamål och att de på eget initiativ kan välja bland de tillgängliga 

digitala verktygen. 

Delstudie 4 visar att LMS får olika funktioner i lärares gemensamma undervisningsplanering. 

Förutom att vara en plats att dela och förvara material så visar studien att LMS skapar 

lärtillfällen för lärarna när de på egen hand ”bläddrar” igenom materialet för att se vilket 

material de kan använda sig av; det blir det ett tillfälle för reflektion över både sin egen och 

andras undervisning (Haglind, 2015). 

Generellt sett är tillgången till digitala verktyg hög i svensk gymnasieskola, men resultaten 

visar att det finns ett glapp mellan tillgång och användning. Det räcker därmed inte att 

undersöka tillgång utan andra faktorer såsom elever och lärares uppfattningar om digitala 

verktyg är viktiga att undersöka och förhålla sig till. Detta arbete visar också vikten av det 

kollegiala samarbetet och en central fråga här är vilka stödstrukturer som blir viktiga i den 

digitaliserade skolan.  
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Avslutningsvis så betonas här att det behövs bedrivas vidare forskning om gymnasieskolans 

digitalisering, med fördel genom studier där den beprövade erfarenheten ges möjlighet att 

grundas i vetenskap.  
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1 Inledning 
Dagens samhälle beskrivs som ett digitalt samhälle, ett informationssamhälle eller ett 

kunskapssamhälle (Burke, 2012; Guribye, 2005; Warschauer & Matuchniak, 2010). 

Samhället har förändrats och den digitala utvecklingen är en central del av denna förändring 

och ändrar förutsättningarna för både verksamheter, arbete och fritidsverksamheter (Hatlevik 

& Christophersen, 2013). Digital teknik har på så sätt blivit en del av vår vardag. 

Utvecklingen har gått snabbt och att använda digital teknologi är en del av dagens samhälle 

(ibid.). Denna utveckling ställer krav på samhällets medborgare och detta visas till exempel 

genom att digital kompetens är en av EU:s nyckelkompetenser (Skolverket, 2010). Dagens 

barn och ungdomar växer upp i ett samhälle som på många områden har digitaliserats. 

Användningen av digital teknik som till exempel mobiltelefoner och surfplattor, går allt 

längre ner i åldrarna (Findahl, 2014). Dagens generation har beskrivits som digital natives 

(Prensky, 2010) och tillskrivits egenskaper och kompetenser endast utifrån när de är födda. 

Andra studier visar att skillnaderna är stora gällande digital kompetens både inom och mellan 

grupper och att det därför finns en risk med att tro på klassifikationer som digital natives och 

the net generation (Calvani, Fini, Ranieri, & Picci, 2012; Erstad, 2010; Hatlevik & 

Christophersen, 2013). Skolan och utbildningsväsendet har uppdraget att utbilda 

morgondagens medborgare. Det handlar om att förse eleverna med redskap för att kunna 

hantera de förmågor som kommer att efterfrågas, både i deras arbetsliv och när det gäller att 

delta som aktiva samhällsmedborgare. Vilka dessa framtida kompetenser och redskap är kan 

idag vara svårt att ha en klar uppfattning om. En påtaglig förändring som digitaliseringen av 

samhället innebär är det stora informationsflöde som finns tillgängligt och som till exempel 

ställer krav på källkritiskt tänkande. En annan förändring är de möjligheter som finns för 

enskilda personer att producera online eller ingå i olika former av communities på nätet vilket 

kan vidga en persons kontaktyta på olika sätt. Förutsättningar att bedriva undervisning har 

förändrats och gränserna mellan informellt och formellt lärande suddas ut. Den ökade 

tillgången till information och kunskap oberoende av tid och plats har lett till att 

förutsättningarna för utbildning har förändrats (Traxler, 2007; Fu, 2013).  

With increased popular access to information and knowledge anywhere, anytime, the role of 

education, perhaps especially formal education, is challenged and the relationships between 

education, society, and technology are now more dynamic than ever. (Traxler, 2007, s. 2) 
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Generellt sett så är tillgången till digitala verktyg hög i Sverige och många hushåll har 

tillgång till fler än ett digitalt verktyg. Sett till tillgång till teknik så är Sverige en ledande IT-

nation (Findahl, 2014; Näringsdepartementet, 2011). 74 % av befolkningen har tillgång till en 

egen dator, lika många har en egen smart mobiltelefon och 27 % har en egen surfplatta 

(Findahl, 2014). 99 % av populationen i Sverige i åldrarna 15-24 år har tillgång till någon 

form av mobiltelefon (NORDIC, u.å.). Elever på gymnasiet tar i hög utsträckning med sig 

sina mobiltelefoner till skolan, oavsett om skolan uppmanar till detta eller inte (European 

Scoolnet, 2013). Begreppet tillgång blir därmed komplext och handlar om olika former av 

tillgång, både tillgång till de av skolan distribuerade verktygen och de privata verktygen och 

då blir det intressant att kartlägga användning i en miljö med god tillgång till olika former av 

digital teknik. Även begreppet användning är komplext och bör problematiseras; det 

innefattar här frågor som ”hur ofta”, ”till vad” och ”hur”.  

Denna samhälleliga förändring innebär utmaningar för skolan och att använda sig av digitala 

verktyg i skolan har blivit ett högprioriterat område (Skolverket, 2010). Olika initiativ och 

satsningar har genomförts för att arbeta med digitalisering i skolor, både internationellt och 

nationellt (Hatlevik & Christophersen, 2013). Ett uppmärksammat projekt är det storskaliga 

1:1 projekt som genomfördes i delstaten Maine, USA, där man redan 1999 delade ut datorer 

till alla elever i årskurs 7 och 8 (Perselli, 2014; Fleischer, 2012). Uppmärksammas bör dock i 

detta sammanhang att det finns stora skillnader mellan olika länder och förutsättningarna för 

att digitalisera skolan är helt olika (Hull, Zacher, & Hibbert, 2009). Sett ur ett nordiskt 

perspektiv så har både Norge och Danmark infört begreppet digital kompetens i sina 

styrdokument (Perselli, 2014) och i Danmark finns det en nationell agenda om skolutveckling 

(Stiftelsen Datorn i Utbildningen, 2015). I Finland pågår just nu arbetet med den nya 

läroplanen som ska tas i bruk 2016, där nämns digital kompetens som en av sju kompetenser.  

I Sverige är det enligt gällande läroplan obligatoriskt att använda modern teknologi både i 

grund- och gymnasieskolan (Skolverket, 2010; Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b) och 

idag förs livlig diskussion om behovet av en nationell strategi för digitalisering av svensk 

skola. Under snart 30 års tid har utvecklingsarbete med informationsteknologi pågått inom 

det svenska utbildningsområdet; från förskola till högskola och universitet (Riis, 2000). 

Under 1990-talet genomfördes ITiS (IT i skolan) och olika projekt av KK-stiftelsen. ITiS var 

en nationell satsning under åren 1998-2002 och fokuserade i första hand på att 

kompetensutveckla lärare inom IT med det kollaborativa lärandet som grund. PIM (Praktisk 
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IT - och mediekompetens) var ett annat skolutvecklingsprojekt som pågick under ett antal år 

inom svensk skola med syfte att höja lärares digitala kompetens (Perselli, 2014). Riis (2000) 

menar att utvecklingen av IT i skolan har drivits av technology push1 och att introduktionen 

av IT har styrts av externa aktörer, inte av skolan eller lärarna (Riis, 2000). Enligt Riis (2000) 

har fokus ofta varit på teknik och inte teknik kopplat till pedagogik. Ur ett europeiskt 

perspektiv är tillgången till digitala verktyg relativt hög i den svenska skolan (Wastiau et al., 

2013). Digitalisering av skolan innebär bland annat ett uppbyggande av teknisk infrastruktur 

men även att utveckla användningen av digitala verktyg. Wastiau et al. (2013) diskuterar 

digital infrastruktur för lärande och påpekar att till exempel laptops, surfplattor, 

mobiltelefoner och lärplattformar ingår i denna infrastruktur. Begreppet infrastruktur är ett 

omfattande begrepp som även omfattar element som servrar, programvaror, epost-adresser 

och digitala läromedel. 

Idag har många ungdomar tillgång till en egen mobiltelefon, som ofta är en smart telefon. 

Elever i framförallt de äldre åldrarna tar i hög utsträckning med sig sin telefon till skolan 

vilket innebär att de har en liten dator tillgänglig i sin ficka. I svensk media har diskussionen 

ofta rört mobiltelefonen som ett störningsmoment och att den distraherar eleverna (Ott, 

2014). Det har med andra ord blivit en fråga om ordning och reda och inte lika tydligt en 

fråga om vad denna tillgänglighet kan användas till eller faktiskt betyder. Enligt Sharples 

(2000) hjälper portabla verktyg människan att ta del av lärresurser oavsett tid och plats och 

stödjer ett livslångt lärande.  

När olika digitala redskap förs in och tas in i klassrummet blir det relevant att undersöka både 

användning av och uppfattningar om användning av dessa redskap. Förutsättningar för att 

arbeta med digitalisering i skolan ser idag helt annorlunda ut jämfört med för 10-15 år sedan. 

Det finns över 250 pågående eller planerade 1:12 satsningar i Sverige idag och bakom dessa 

satsningar finns både demokratiska och samhälleliga aspekter (Perselli, 2014; Hatakka, 

Andersson & Grönlund, 2013).1:1 initiativen har gett god tillgång till teknik och därmed 

förutsättningar för ökat användande av teknik. Flera rapporter visar att elever är nöjda med 

 
1 Technology push och technology pull är två begrepp som används för att beskriva drivkrafter bakom teknisk utveckling. 
Technology push identifierar att det är tekniken i sig som skapar användningsområden. Technology pull innebär att 
utvecklingen styrs av efterfrågan och behov av tekniska lösningar.  
2 1:1 = En digital enhet per lärare och elev som distribuerats av skolan. Det finns även andra varianter som tillexempel 1:2 
eller 1 till flera. 
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hur användningen ser ut idag, de vill oftast inte öka användningen av datorn i skolan för 

skolarbete (Grönlund et al., 2013; Skolverket, 2013; Haglind, 2014a).  

Digitalisering av skolan sker på olika sätt. Det handlar om att bygga infrastrukturer; att både 

föra in och ta in redskap; skapa stödstrukturer som lärplattformar och att utveckla 

användandet av digitala verktyg. Lärarna har en central roll i digitaliseringen av skolan och 

lärares inställning till digital teknik; lärares användning av digital teknik; lärares 

kompetensutveckling inom IKT samt förmåga att hantera digital teknik är några viktiga 

faktorer. Stödstrukturer såsom kollegors samarbete vid kompetensutveckling har visat sig 

positivt, så även vid utveckling av pedagogisk användning av IKT (ITLresearch, 2011; 

Chaib, Chaib, & Ludvigsson, 2014). Jag har valt att undersöka elevers och lärares 

användning och uppfattning av digitala verktyg. Dessutom undersöks lärares samarbete i en 

kompetensutvecklingssituation där de planerar för användning av IKT i undervisningen.  

Undersökningar visar att tillgång till digital teknik i svensk skola är hög, framförallt på 

gymnasiet där eleverna ofta även tar med sig sin egna privata mobiltelefon till skolan. Detta 

innebär att många elever på gymnasiet har tillgång till två digitala redskap som de kan 

använda både hemma och i skolan för skolarbete (Wastiau et al., 2013; European schoolnet, 

2013). Men studier visar att det inte finns något enkelt samband mellan god tillgång och hög 

användningsfrekvens (Wastiau et al., 2013; European schoolnet, 2013). Mitt forskningsarbete 

är en del av ett större forskningsprojekt om 1:1 som bland annat har kartlagt tillgång och 

användning ur ett skol- och lärarperspektiv (Player-Koro, Karlsson, Ott, Tallvid & 

Lindström, 2013). Undersökningarna har gjorts i en miljö där förutsättningarna för att arbeta 

med digital teknik är god eftersom tillgången till digitala verktyg är hög, det finns en digitalt 

uppbyggd infrastruktur samt en IKT-plan och dessutom har lärarna fått någon form av 

kompetensutveckling inom IKT. Tillgång till digital teknik identifieras här som en 

förutsättning för användning och både elevers och lärares användning är i fokus i studierna. 

Användning undersöks ur ett brett perspektiv (hur ofta, till vad och hur) och undersökningen 

rör både användningen av privata verktyg och av skolan distribuerade verktyg så som 

skoldator, mobiltelefon och lärplattform. 

Detta arbete är skrivet inom ramen för forskarskolan CUL (Centrum för utbildningsvetenskap 

och lärarforskning). Den lokala praktiken är utgångspunkten och forskningen har gjorts nära 

praktiken. Denna ingång speglas av ett intresse att förstå och förklara processer och tillstånd 
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så nära praktiken som möjligt. Arbetet tar sin utgångspunkt i premissen att praktiknära 

forskning handlar om att utveckla kunskap från beprövad erfarenhet, att det är ett sätt att 

grunda den beprövade erfarenheten i vetenskap genom att till exempel problematisera, 

dokumentera och analysera, men även genom att föra in teorier och forskning i praktiken. 

1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete att undersöka användningen av digitala verktyg för skolarbete, samt 

förutsättningar för denna användning, i en miljö med god tillgång till digitala teknologiska 

resurser och en utbyggd infrastruktur. 

Inom denna ram ställs tre forskningsfrågor: 

1. Hur ser användningen av skoldatorer och mobiltelefoner ut för skolarbete, både 

inom och utanför skolan? 

2. Vad är elevernas och lärarnas uppfattning om digitala verktyg och deras 

användbarhet för pedagogiska syften? 

3. Vilka funktioner har skolans lärplattform i lärares gemensamma 

lektionsplanering? 

Dessa frågor besvaras genom empiriska studier i två gymnasieskolor som deltar i en 

kommunal 1:1-satsning. I denna uppsats rapporteras fyra delstudier. 

1.2 Arbetets disposition 
Denna licentiatuppsats är en sammanläggnings text som består av två delar; (1) en kappa och 

(2) delstudierna. Arbetet bygger på fyra delstudier och de är bifogade i sin helhet. 

1. Haglind, T. (2014c). Student Use of Digital Technologies for Schoolwork in Upper Secondary. In M. 
Searson & M. Ochoa (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education 
International Conference 2014, (pp. 2123-2129). Chesapeake, VA: Association for the Advancement 
of Computing in Education (AACE). Presenterades på SITE 2014 14-17 mars 2014 i Jacksonville och 
finns i proceedings för konferensen.  

2. Ott, T., Haglind, T. & Lindström, B. (2014). Students´ Use of Mobile Phones for School work. Mobile 
as Mainstream – Towards Future Challenges in Mobile learning Communications in computer and 
Information Science. Springer International Publishing. Volume 479, 2014, pp 69-80. Presenterades på 
Mlearn 2014 I Istanbul 3-5 november 2014 och finns i proceedings för konferensen. 

3. Haglind, T.; Godhe, A-L., & Lindström, B. (2015). Resources and Filters – Analysing the Digital 
Divide in a 1:1 Environment. International Journal for Infonomics (IJI), Volume 8, Issues ½, 
March/June 2015, 999-1008. 
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4. Haglind, T. (2015). Collaboration and Use of LMS in Lesson Design. 13th Annual Hawaii 
International Conferens on Education, Proceedings, Honolulu, USA, January 5-8, 2015. Presenterades 
på HICE 2015, 5-8 January, i Honolulu och finns i proceedings för konferensen. 
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2 Tidigare forskning 
IKT i skola och utbildning är ett område med omfattande internationell och nationell 

forskning. Det finns ett stort antal böcker, artiklar, rapporter och andra texter som diskuterar 

skola och IKT. Texterna har skrivits i olika syften och innehåller olika långt driven analys. 

Det kan handla om statliga satsningar (t.ex. Skolverket, 2013), policydokument (t.ex. OECD, 

2012) och forskningsarbeten (t.ex. Warschauer, Zheng, Niiya, Cotten & Farkas, 2014). Flera 

svenska avhandlingar med fokus på IT och skola ur olika perspektiv har framlagts de senaste 

åren till exempel Tallvid (2015), Perselli (2014), Fleischer (2013) och Samuelsson (2014). 

Dessutom har webben har blivit en arena där texter publiceras och där samtal förs kring skola 

och IKT, mer eller mindre kopplat till en vetenskaplig diskurs, exempelvis Skolporten och 

Datorn i utbildningen, och det offentliga samtalet har blivit viktigt för praktikfältet.  

Denna forskningsöversikt kommer att ta upp tidigare forskning utifrån tre teman: (1) tillgång 

till digitala verktyg (2) relationen mellan tillgång och användning av digitala verktyg i skolan 

och (3) uppfattning om användning av digitala verktyg för pedagogiska syften. Både 

nationella och internationella studier kommer att redogöras för. Studier med specifika 

ämneslärargrupper eller studier som redogjort för mindre projekt avgränsade i tid har inte 

tagits med, utan större satsningar har varit centrala. Det finns också studier gjorda kring 

lärarstudenter och deras uppfattningar om digital teknologi, exempelvis Sang, Valcke, van 

Braak och Tondeur (2010) och Hammond et al. (2009). Jag har valt att inte ta upp studier 

som handlar om lärarstudenter eftersom dessa inte är i fokus i delstudierna. Fokus är på 

gymnasieskolan, men några studier genomförda på grundskola och högskola kommer också 

att redovisas. 

2.1 Digitalisering av skolan 
Ett antal undersökningar visar på betydelsen av att förhålla sig till det sammanhang som 

teknologin förs in i. Detta är intressant eftersom frågan om digitalisering sätts i relation till en 

existerande skolpraktik. Utifrån ett designperspektiv undersöker Hauge (2014) i två 

fallstudier de spänningar och motsättningar som uppstår när digital teknologi introduceras i 

en undervisningsmiljö. Den ena fallstudien fokuserar på undervisande lärare i matematik på 

en gymnasieskola och deras designarbete. Den andra fallstudien handlar om design av 

onlinekurser på ett masterprogram. Hauge (ibid) skriver att: 
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/…/ two sets of contradictions seem to occur when new technologies are imposed: 

contradictions between institutional designs and technology designs are likely to arise and 

challenge ICT implementation, while contradictions caused by blurred designs of teaching 

and learning at the institutional level are likely to occur and make change processes difficult. 

(Hauge, 2014, s. 320) 

Enligt Hauge (ibid) bör studier av IKT i undervisning ta hänsyn till den aktuella kontexten. 

Eftersom IKT integreras i sammanhang som redan har andra former av teknologier eller 

tekniker för kommunikation och lärande så måste detta tas i beaktning. Hauge (ibid.) 

poängterar således vikten av att förstå vad användningen av digitala verktyg betyder i 

utbildningssammanhang (ibid). 

Tondeur, Kershaw, Vanderlinde och van Braak (2013) har studerat varför lärare använder 

teknologi i klassrummet. Ett syfte är att identifiera variabler som påverkar användandet. 

Deras empiriska material består av intervjuer med sex lärare på tre grundskolor i Belgien och 

observationer gjorda i lärarnas klassrum. Som exempel på variabler som påverkar lärarens 

användning kan nämnas deras motivation och intresse för att utforska möjligheter med att 

använda teknologi i undervisning och för lärande, samt tillgången till support. Supporten kan 

tillhandahållas inom organisationen av till exempel kollegor och IT-pedagog. Tondeur et al. 

(ibid) menar att: 

It is evident from the literature that besides traditional technology training courses, informal 

learning in school, e.g., from the technology coordinator or colleagues, and out of school, 

such as visits to other schools should be considered. (Tondeur et al., 2013, s. 444) 

Tondeur et al. (ibid) menar att flera aspekter måste tas hänsyn till då man studerar 

integreringen av digital teknik för att få ett vidare perspektiv på vad den innebär. 

/…/ technology integration in education must be studied from a system of factors that interact 

in influencing the success of technology in education. (Tondeur et al., 2013, s. 435) 

En annan undersökning som liksom den tidigare gjorts i Belgien syftar till att undersöka 

relationen mellan integrering av IKT och strukturella och kulturella faktorer på skolorna 

(Tondeur, Devos, Van Houtte, van Braak & Valckes, 2009). Studien bygger på en 

enkätundersökning med 527 lärare på olika grundskolor i Belgien. Den visar på 

komplexiteten vid implementering av IKT i skolan och hävdar betydelsen av både 
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strukturella faktorer hos skolan och kulturella faktorer för att lärare ska använda IKT i 

klassrummet. Till strukturella faktorer hör att det finns en IKT-plan, IKT-stöd och tillgång till 

infrastruktur. Kulturella faktorer innefattar de antaganden, normer och värderingar av föremål 

som delas av skolans medlemmar och påverkar användningen av till exempel digitala verktyg 

i skolan (ibid).  

Warschauer, Zheng, Niiya, Cotton och Farkas (2014) presenterar en jämförande fallstudie om 

implementeringen av tre laptop-program i grundskolans äldre åldrar i Colorado, California 

och Alabama. Laptop-programmen, som innebar att varje elev fick tillgång till en laptop, 

implementerades för att överbrygga skillnader i tillgång till teknologi. Studien bygger bland 

annat på observationer och intervjuer. I likhet med Tondeur et al. (2009), så visar studien att 

inte bara teknologiska faktorer utan även sociala och administrativa faktorer är viktiga när 

datorer förs in i klassrummet.  

Enligt Warschauer och Matuchniak (2010) så har 1:1 initiativ i USA minskat de digitala 

klyftorna gällande tillgång till digitala verktyg även om det fortfarande finns skillnader. Vad 

datorn används till och vilka förmågor som tränas skiljer sig åt mellan skolor. Dessa resultat 

är i enlighet med Warschauer et al. (2014) och Becker (2000). Beckers empiriska material 

kommer från en nationell undersökning av hur skillnader i barns tillgång till datorer, både i 

skolan och hemma, påverkar barns erfarenheter av datorer. Även om undersökningen är 15 år 

gamla så visar den på att det finns en skillnad mellan skolor gällande vad digitala verktyg 

används till och denna skillnad kan Warschauer et al. (2014) urskilja i sina resultat flera år 

senare. 

2.2 Tillgång till digital teknik i skolan 
Samhället genomsyras idag på flera sätt av digital teknik och det blir därmed viktigt att kunna 

hantera digitala verktyg. Tillgång till digital teknik i samhället är i dag relativt hög, även om 

de finns stora skillnader. När the World Wide Webb lanserades på 90-talet uppstod både 

internationellt och nationellt en oro över att detta skulle kunde leda till en digital divide ifråga 

om vem som hade tillgång till Internet och vem som inte hade tillgång. Olika former av 1:1 

initiativ hade för avsikt att motverka denna digitala skillnad (Warschauer, 2010). 1:1 initiativ 

där varje elev får en digital enhet, är ett sätt att öka tillgången till teknik i skolan. Detta är en 

internationell företeelse och i Europa finns det både småskaliga och storskaliga projekt 

(Bocconi, Kampylis & Punie, 2013). 
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Under hela 2000-talet har den nationella statistiken gällande tillgång och användning av IT i 

skolan varit relativt begränsad. Skolverket har i uppgift att samla in uppgifter om detta men 

samlar in uppgifter endast vart tredje år (Hylén, 2013). Däremot finns det ett antal 

internationella jämförande studier av IT i utbildning och undervisning, där Sverige ingår. 

”PISA 20093” (OECD, 2011) och ”Survey of schools: ICT in Education4” (European 

Schoolnet, 2013), är två större undersökningar om tillgång och användning av digital teknik i 

skolan. Studierna visar på stora skillnader mellan länder, både ur ett skol-, lärar- och ett 

elevperspektiv (OECD, 2011; European Schoolnet, 2013; Wastiau, et al., 2013). 

Resultaten i ”Survey of schools: ICT in Education” (European schoolnet, 2013) visar att 

svenska grundskolor ligger över genomsnittet i EU då det gäller tillgången på datorer. Det 

finns inga siffor redovisade för gymnasieskolan i denna fråga på grund av för låg 

svarsfrekvens. Däremot så finns det siffror för gymnasiet ifråga om antal laptops med 

internet-uppkoppling (ibid). 2013 års undersökning visade att bland de högskoleförberedande 

programmen så går det tre elever per bärbar internet-uppkopplad laptop medan snittet i EU 

ligger på fjorton elever per laptop. Motsvarande siffra för yrkesförberedande program var en 

elev per laptop medan snittet i EU ligger på åtta elever per laptop (European schoolnet, 

2013). Även på gymnasienivå ligger alltså Sverige högre än genomsnittet i EU. Enligt 

resultaten i ”PISA 2009” har 98 % av eleverna i svensk skola, oavsett skolform, tillgång till 

datorer i skolan. Detta innebär dock inte att relationen är en dator per elev utan tillgången per 

elev är 0.16 (OECD, 2011).  

Det är också viktigt att det finns en god möjlighet till internetuppkoppling hos användarna 

(OECD, 2012). 98, 4 % av eleverna i svensk skola har tillgång till internet (OECD, 2011). I 

en studie som bygger på resultaten från ”Survey of schools: ICT in Education”, hävdar 

Wastiau et al. (2013) att nästan alla elever på gymnasiet i Sverige går på skolor som kan 

identifieras som highly digitally equipped schools (ibid, s.14). Wastiau et al. (2013) definierar 

highly digitally equipped schools som skolor med både hög utrustningsnivå, snabbt bredband 

och high connectedness (här definierat som att skolan har en webbsida, en lärplattform, att 

lärare och elever har en e-post adress etc.).  

 
3 PISA 2009 (OECD, 2011) är en undersökning om bland annat elevers tillgång och användning av datorer både i skolan och 
hemma i OECD-länder. 
4 Undersökningen genomfördes 2011 i 31 (27) EU-länder för att ge ett riktmärke över användning, tillgång och attityder till 
IKT i skolor. Över 190 000 svar från elever, lärare och rektorer samlades in. 
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Trots att tillgången i svensk skola är hög ur ett europeiskt perspektiv, så visar studier att 

användningen inte ökat i takt med ökad tillgång (Hylén, 2013). Enligt Hylén (ibid) så är det 

vanligaste måttet för att beskriva IT-situationen i skolorna att mäta hur många elever det går 

på varje dator. 

2.3 Användning av digital teknik i skolan 
Detta avsnitt kommer att redogöra för studier gjorda i en svensk kontext om användning av 

digital teknik i skolan, både ur ett lärar- och ett elevperspektiv. 

2.3.1 Lärares användning av digital teknik i skolan 
Röstlinger, Danielsson, Holgersson och Goldkuhl (2014) har gjort en utvärderingsstudie om 

hur framförallt elever och lärare på gymnasiets använder skolans lärplattform. Empiri har 

samlats in via både intervjuer och observationer i klassrum. Resultaten visar att de flesta 

lärarna på gymnasiet använder lärplattformen flera gånger varje dag för olika arbetsuppgifter 

så som att registrera närvaro och hantera material. Däremot så uppger flera lärare att de inte 

så ofta använder lärplattformen för planering och för att förbereda lektioner. Det finns också 

de lärare som inte överhuvudtaget använder lärplattformen. Röstlinger et al. (2014) menar att 

lärares användning av lärplattformen påverkar elevernas generella användning.  

Om lärare använder Skolkompassen mycket bidrar det till att eleverna använder 

Skolkompassen mer. Det motsatta förhållandet råder då lärare har en låg användningsgrad av 

Skolkompassen eller inte uppmanar till användning av elevdatorer på lektioner. Eleverna 

påverkas i negativ riktning och de kanske inte ens tar med sig datorerna till skolan eller 

lektionen. (Röstlinger et al., 2014, s. 41) 

De flesta av lärarna uppger att de även använder lärplattformen hemifrån eftersom de anser 

att det är ett bra stöd för att kunna arbeta hemifrån. Lärares tidigare datorvana och intresse för 

att lära sig och utveckla sin undervisning lyfts som avgörande faktorer i relation till om 

läraren använder lärplattformen eller inte (ibid).  

Studien visade också att i princip alla lärare använder Word, Excel och Powerpoint och att 

många lärare använder webbsidor i sin undervisning. Däremot är det inte så vanligt att lärarna 

använder digitala läromedel (ibid) (jmfr Tallvid, 2014). 

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att följa upp IT-användning och IT-kompetens 

inom svensk skola och rapporten ”It-användning och it-kompetens” (Skolverket, 2013) är en 
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del i detta. Olika former av datainsamling användes som till exempel enkät och intervjuer. 

Denna studie ställer frågor bland annat om lärare och elevers användning av digitala verktyg. 

Studien visar att lärare som undervisar elever med tillgång till en egen skoldator oftare 

använder IKT i undervisning och vid förberedelse av undervisning. Vidare visar 

undersökningen att lärare i grundskolan oftare använder IKT för att arbeta med 

dokumentation av elevers utveckling och att lärare på gymnasiet oftare använder IKT för att 

arbeta med frånvaro och elevers resultat (ibid). 

Player-Koro et al. (2013) redovisar en utvärdering av en kommuns IKT satsning på 

gymnasieskolan, som har ett pågående 1:1 initiativ. De konstaterar att: 

Användningsfrekvensen är hög och tekniken ses som ett integrerat och självklart redskap i 

undervisningen. 57 % av lärarna använder datorn flera gånger i veckan och ytterligare 26 % 

använder datorn minst en gång i veckan dessutom betraktar över hälften av lärarna datorn som 

ett obligatoriskt arbetsredskap på sina lektioner. (Player-Koro et al., 2013, s. 49) 

Samtidigt visar resultaten på en tudelad lärarkår i och med att16 % av lärarna uppger att de 

sällan eller aldrig använder digitala redskap på sina lektioner (ibid). Den digitala tekniken har 

påverkat vad som händer i klassrummet gällande arbetssätt och arbetsformer, men 

variationerna mellan klassrum är stor och det är ett fortsatt traditionellt upplägg som 

dominerar (Player-Koro et al., 2013) (jmfr Grönlund et al., 2013). Datorn används mest 

frekvent i svenska, samhällskunskap och språk, och mindre frekvent i matematik och de 

naturvetenskapliga ämnena. Datorn används mest för ”textproduktion, kommunikation och 

informationssökning” (Player-Koro et al., 2013, s. 50) och ”helklass och enskilt arbete är de 

vanligaste undervisningsformerna” (ibid). 

2.3.1.1 Faktorer som hindrar lärares användning av digital teknik 
”The ICT Impact Report” (Balanskat, Blamire & Kefala, 2006) bygger på empiri från 17 

europeiska studier om IKT och skola. Balanskat et al. (ibid) identifierar hinder för 

användning av IKT i skolan på tre olika nivåer; lärarnivå, skolnivå och systemnivå. Exempel 

på faktorer som på skolnivå hindrar användning av IKT är att det inte finns någon digital 

infrastruktur, att hårdvaran är gammal eller dåligt underhållen, att det finns en begränsad 

tillgång till IKT och att det saknas en plan för att göra IKT till en ordinarie del av 

undervisningen (ibid). På lärarnivå identifieras faktorer som hindar användningen av IKT 

som exempelvis brist på kompetens hos lärarna, brist på pedagogisk utbildning och att det 
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saknas uppföljning av ”nya digitala kompetenser” (ibid). Brist på kompetens och 

kompetensutveckling lyfts fram i flera andra studier (Wastiau et al., 2013; Bingimlas, 2009). 

Avsaknaden av tillräckligt stöd gällande både teknik och pedagogik identifieras som ett 

hinder för användningen. Lärare efterfrågar kompetensutveckling inom IT och pedagogik 

(Skolverket, s2013). Det är centralt att lärare får formell kompetensutveckling gällande IKT 

och får hjälp med att utveckla användandet av IKT på ett pedagogiskt sätt (Fleischer, 2012; 

Lindberg & Sahlin, 2011). 

2.3.2 Elevers användning av digital teknik i skolan 
Röstlinger et al. (2014) visar att det finns en stor skillnad mellan elever gällande både hur 

ofta de använder skolans lärplattform och vad de använder lärplattformen till. Vanligt 

förekommande uppgifter är att ”ta reda på om man har några prov”, ”se vilka läxor man har 

och ”kolla schema” (Röstlinger et al., 2014, s. 51). Elever använder även andra former av IT-

stöd som till exempel Word, Excel, Google och Dropbox. Resultaten visar också att en del 

elever efterfrågar någon form av stöd eller utbildning för att lära sig hantera lärplattformen 

som en resurs (ibid). 

En slutsats som författarna drar är att: 

En låg användning bland elever driver fram en låg användning bland lärare, som i sin tur 

kvarhåller en låg användning bland elever. Det har då uppstått en ond cirkel som är svår att 

bryta. (Röstlinger et al., 2014, s. 180) 

Resultat från rapporten ”It-användning och it-kompetens” (Skolverket, 2013) visar att ju äldre 

eleverna är desto mer använder de datorn i skolan, speciellt elever på gymnasiet uppger att de 

använder datorn ofta i skolan. Både i år 7-9 och på gymnasiet är det en stor variation i hur 

ofta eleverna använder datorn i förhållande till de olika ämnena. Datorn används mest i 

svenska och samhällskunskap och minst i matematik (jmfr Player-Koro et al., 2013). 

Datoranvändningen är generellt högre hos de elever som har fått eller fått låna en dator av sin 

skola; det gäller både hur ofta de använder datorn och att de även använder datorn för att 

arbeta med flera olika arbetsuppgifter i betydligt högre grad (Skolverket, 2013). 

Resultat från rapporten (ibid) visar också att både elever och lärare på gymnasiet inte är så 

angelägna om att använda datorn mer i undervisningen. Den visar också att det inte finns 
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några signifikanta skillnader i användning av datorn i skolan mellan elever på studieinriktade 

och yrkesinriktadeprogram. 

Samuelsson (2012) ställer frågor om bland annat hur elever söker efter information på nätet i 

samband med en skoluppgift. Det empiriska materialet bygger på en enkät genomförd 2007 

med 259 årskurs sju elever och en uppföljningsstudie 2010-2011 med tolv elever som då gick 

i årskurs 1 på gymnasiet. Samuelsson identifierar tre kvalitativt olika elevstrategier vid digital 

informationssökning och värdering av tillförlitligheten av informationen. Enligt Samuelsson 

(ibid) så värderade eleverna ”/…/ antingen informationen utifrån själva innehållet, genom 

jämförelser eller utifrån källans status ”(Samuelsson, 2012, s. 78). Samuelsson urskiljer ett 

mönster i sin studie och kopplar ihop informationssökningsstrategi med elevens syn på IKT 

och vilken typ av gymnasieprogram eleven går på. Samuelsson identifierar tre nivåer. De 

elever som värderar information utifrån innehåll är elever som går på yrkesförberedande 

program. Dessa elever är kritiska till datoranvändning i skolan och har svårt att se vad datorer 

kan tillföra undersökningen och denna grupp benämns som Content focused and moderately 

impressed by ICT (Samuelsson, 2012, s. 126). De elever som använder sig av den jämförande 

metoden är elever på yrkes- och studieförberedandeprogrammen samt de kombinerade 

programmen och dessa elever är även mycket positiva till användning av datorer i 

undervisningen (ibid). Och denna grupp benämns som Comparison focused and positive 

users of ICT (Samuelsson, 2012, s. 126). Elever som fokuserar på källornas status är elever 

från studieförberedande och kombinerade program och kallas för Source focused and critical 

users of ICT (Samuelsson, 2012, s. 127). Dessa elever uppvisar en reflekterande syn kring sin 

egen IKT-användning samt ett kritiskt förhållningssätt till datorer i undervisning (ibid). 

Samuelsson skriver att: 

Notable is that different skills may be connected to different educational programmes. There 

are tendencies that pupils on vocational programmes have less developed information-seeking 

skills than pupils on preparatory programmes. (Samuelsson, 2012, s. 128-129) 

Unos Uno är en undersökningsstudie om 1:1 satsningar i ett antal kommuner i Sverige. 

Resultaten har bland annat redovisats i tre rapporter (Grönlund et al., 2011; Grönlund et al., 

2012; Grönlund et al., 2013). Grönlund et al. (2013) menar att den största utmaningen idag är 

skillnaderna mellan olika skolor och kommuner när det gäller vilka effekter som 

genomförandet av 1:1 har bidragit med (ibid). Denna studie ställer frågor om bland annat 
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elevers användning av skoldatorn och uppmärksammar till exempel att elevers ensamarbete 

har ökat vid användning av 1:1. Grönlund et al. (2014) skriver att: 

Andelen enskilt arbete ökar generellt; I de framgångsrika skolorna ersätts de med 

välorganiserat, lärarlett enskilt arbete/samarbete, i andra med ofokuserat ensamarbete. 

(Grönlund et al., 2013, s. 4-5) 

Resultaten visar även att eleverna använder datorn som ett skrivverktyg; till att anteckna, 

skriva uppsatser, söka information och göra presentationer (Grönlund et al, 2011; Grönlund et 

al, 2012; Grönlund et al., 2013). Dessa resultat är i enlighet med både andra nationella och 

internationella studier (Tallvid, 2015; Player-Koro, Karlsson, Ott, Tallvid & Lindström, 

2013; Haglind, 2013a; Flesicher 2012; Skolverket, 2013; Silvernail et al., 2011; Penuel, 

2006). 

Grönlund et al. (2013) menar dock att även om arbetssätten inte har förändrats så mycket, så 

har det förändrats kvalitativt: 

När man ser undersökningar av vad eleverna gör med datorn i skolan låter det ofta som om 

inget har hänt. Man ser att de vanligaste aktiviteterna är att söka information på nätet, att 

skriva rapporter och uppsatser och att göra presentationer. Precis som förr alltså, men på dator 

i stället för med penna och papper? Nej, så är det inte alls. Arbetet har förändrats kvalitativt. 

Man söker information på nya sätt, man hittar annan information än man hittade förut, och 

man presenterar på sätt som tidigare inte var möjliga. (Grönlund et al., 2013, s. 27) 

2.4 Lärares förhållningssätt och uppfattning om digital teknik i skolan 
Bingimlas (2009) har gjort en forskningsöversikt över hinder som påverkar integrering av 

IKT i undervisning och i lärandemiljöer. Enligt Bingimlas (ibid) så finns det hos en del lärare 

ett motstånd till förändring och en negativ inställning till att integrera IKT och en viktig 

faktor är huruvida läraren uppfattar att användningen av IKT i undervisningen kommer att 

medföra fördelar för undervisningen eller inte (ibid). 

I en studie av svenska klassrum problematiserar Tallvid (2014) lärares användning av laptops 

i en svensk 1:1 miljö. Syftet med studien är att undersöka lärares argument för att inte 

använda laptops i ett 1:1 klassrum. Empirin bygger på en fallstudie kring en 

fortbildningsinsats för lärare där sex lärare i MA/NO på högstadiet deltog. Lärarna i gruppen 

hade både erfarenhet av läraryrket och en god digital kompetens (ibid). Tallvid (ibid) visar på 



16 
 

fem faktorer som gör lärare i en 1:1 miljö motvilliga att använda datorn i sin undervisning. 

Den första faktorn handlar om lärares brist på teknisk kompetens både gällande att använda 

de pedagogiska resurserna, men även att hantera tekniska problem i klassrummet. Den andra 

faktorn benämner Tallvid (ibid) som att lärare inte anser det värt ansträngningen och i den 

faktorn är relationen mellan insats och utfall central. Den tredje faktor är otillräckligt material 

och visar på lärarnas missnöje med läromedel online, både producerat av förlag och material 

som finns gratis på nätet. Den fjärde faktorn är minskad kontroll och handlar om att lärare 

uppfattar att de förlorar kontrollen i klassrummet till exempel för att laptopen skapar ett 

distraktionsmoment hos eleverna. Som femte faktor lyfter Tallvid (ibid) fram brist på tid. 

Tidsfaktorn identifieras som den viktigaste faktorn och Tallvid (ibid) diskuterar denna utifrån 

begreppet fokusträngsel, och menar att det egentligen inte handlar om tid. Svårigheter uppstår 

eftersom lärarna upplever att de har för många arbetsuppgifter att hantera samtidigt.  

Wozney, Venkatesh och Abrami (2006) genomförde en större undersökning bland 764 lärare 

på grundskolor och gymnasieskolor i Quebec, Kanada. Denna studie ställer frågor om bland 

annat hur lärares motivation och syn på undervisning påverkar integrationen av datorteknik i 

skolan.  

Wozney et al. (ibid) skriver att:  

Teachers need to believe that they can successfully implement the innovation within their 

own context; if not, they may neither take the initial risk nor continue to persevere in 

implementing it. This suggests that it may be useful, but not sufficient, to show teachers how 

successful others have been with technology applications and to create communities of 

practitioners providing mutual support. (Wozney et al., 2006, s. 195) 

Wozney et al. (ibid) menar att lärare som har en elev-centrerad syn på undervisning också 

mer frekvent integrerar IKT i sin undervisning. Resultaten visar att den faktor som har den 

största påverkan på lärares användning av teknologi i klassrummet är deras privata 

användning av datorer. Är lärarna frekventa användare av datorer i sitt privatliv så använder 

de också datorerna mer i sin undervisning.  (ibid). 

Hermans, Tondeur, van Braak och Valckes (2008) studie med 525 grundskolelärare i Belgien 

betonar lärares syn på lärande (pedagogisk filosofi) som en viktig faktor i relation till deras 

användning av datorn i klassrummet.  
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/…/ constructivist teacher beliefs were found to be a strong predicator of classroom use of 

computers. (Hermans et al., 2008, s. 1506) 

Dessa resultat kan jämföras med Becker (2000) som identifierade skillnader mellan skolor 

kring vilka förmågor som tränades med hjälp av digital teknik. En del skolor använder digital 

teknik för att låta elever befästa kunskaper medan andra skolor använder digital teknik för att 

låta elever arbeta med skriftliga uttryck, göra presentationer och analysera information (ibid).  

Att lärares syn på lärande påverkar deras användning av IKT visar både Hermans et al. 

(2008) och Silvernail et al. (2011). Silvernail et al. (2011) delar in lärarna i två kategorier, 

traditionalister och konstruktivister.  

So-called Traditionalist teachers maintain more teacher-directed classrooms. Teachers tend to 

be very much in control of the teaching and learning environment. They most often decide 

what is taught, how it is taught, and at what speed students will learn. Constructivist teachers, 

on-the-other hand, are described as more facilitators and guides of learning than their 

counterparts, and believe students should play a larger role in directing more of their own 

learning. (Silvernail et al., 2011, s. 14)  

Silvernails enkätresultat visar att ”konstruktivister” oftare använder laptopen i sin 

undervisning än ”traditionalister”. 57 % av lärarna i deras studie identifierades som 

”konstruktivister” och de använder laptopen regelbundet i sin undervisning. Motsvarande 

siffra för de lärare som identifieras som ”traditionalister” var 32 %.  

Förutom att lärares syn på lärande påverkar deras användning av IKT så visar en studie av 

Sipilä (2010) att också tillgången till en egen laptop påverkade lärarnas attityd till IKT 

positivt. Studien genomfördes med en grupp lärare i Finland. 

Teachers with laptops have a much stronger belief in the value of utilizing ICTs in teaching 

and learning, developing teaching methods, and developing their own professional skills with 

the use of ICTs. (Sipilä, 2010, s. 12) 

Silvernail et al. (2011) bekräftar att tillgängligheten till IKT påverkar lärare. Deras resultat 

visar att tillgängligheten till laptops i klassrummet påverkade lärarnas undervisning så att den 

blev mer elev-centrerad (ibid). 
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På liknande sätt visar Player-Koro (2012) på att lärares attityder till IKT i skolan är viktiga. 

De lärare som ser IKT som ett användbart verktyg i undervisningen använder också IKT i 

högre utstäckning. Player-Koro (ibid) lyfter även att hög skattning av den egna förmågan att 

använda datorer i skolan påverkar användningen positivt.  

/…/ one could argue that teachers who judge themselves as having the capability to use ICT 

in education (Self-efficacy in using ICT in education) also use ICT in classrooms because 

they also believe (and have the experience) that it will benefit their pedagogical work and 

contribute to students’ learning /…/. (Player-Koro, ibid, s. 104) 

Även Wastiau et al. (2013) menar att lärares uppfattning om vikten av att använda IKT i 

relation till undervisning och lärande är centralt. Dessutom lyfter de vikten av att läraren 

känner sig trygg med sin egna digitala kompetens (jmfr Bingimlas, 2009). Det finns en 

relation mellan lärares digitala kompetens och deras användning av IKT i klassrummet. 

Lärare som känner sig trygga i sin digitala kompetens skapar ofta IKT-baserade aktiviteter 

för sina elever (Wastiau et al., 2013).  

Interestingly, students taught by teachers who are confident in their own ICT skills and 

positive about ICT use in T&L (teaching and learning, egen anmärkning) but who have little 

access and face obstacles to its use report more frequent use of ICT during lessons than 

students taught by teachers with great access and few obstacles, but who are neither confident 

in their own digital competence nor positive about ICT use for T&L. (Wastiau et al., 2013, s. 

19) 

Wastiau et al. (2013) hävdar alltså att lärarens attityder till IKT har större inverkan på deras 

användning av IKT i undervisningen än vad tillgången till datorer har.  

När det gäller svenska studier så visar Hylén (2013) på komplexiteten gällande lärares 

uppfattningar om IKT. Han hänvisar till två undersökningar där detta blir tydligt. Den ena 

undersökningen är ”Empirica” (Empirica, 2006, se Hylén, 2013, s. 28). Denna undersökning 

visar att lärare i Sverige ligger under medelvärdet då det gäller motivation att använda IT i 

undervisningen trots att de har hög tillgång till IT i skolan och anser sig ha hög IT-

kompetens. Den andra undersökningen är ”Study of the impact of technology in primary 

schools” (STEPS, 2007 se Hylén, 2013, s. 28) som visar att “svenska lärare i de lägre 

åldrarna var bland de mest IT-vana men också bland de mest skeptiska till effekterna av IT på 

elevernas lärande” (Hylén, 2013, s. 28). 
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2.5 Elevers användning och förhållningssätt till digitala verktyg i skolan 
I Wastiau et al. (2013) identifierades 30-35 % av eleverna på EU-nivå som digitally confident 

and supportive students (ibid, s. 20). Detta innebär att de har god tillgång till IKT både 

hemma och i skolan. Rapporten visar också att elever oftare använder IKT hemma för 

lärandeaktiviteter än i skolan (ibid). Enligt Wastiau et al. (ibid) är det bästa sättet att öka 

andelen elever som känner sig säkra vid användning av digitala teknologier att öka mängden 

med IKT-baserade aktiviteter i skolan.  

Hatakka, Andersson och Grönlund (2013) studie har ett elevperspektiv och undersöker de 

möjligheter och val som 1:1 laptopen ger. Det empiriska materialet innefattar enkät och 

gruppintervjuer med elever. Hatakka et al. (ibid) diskuterar resultatet utifrån fem teman och 

både positiva och negativa effekter i relation till varje tema lyfts fram.  

Det första temat är lärande eftersom datorn och internet är nya verktyg som eleverna kan 

använda för sitt lärande. Med datorn så har skolarbetet blivit mer effektivt. Med hjälp av 

digitala verktyg har eleverna till exempel fått tillgång till ett större och mer aktuellt utbud av 

information. En negativ effekt kopplat till datorn uppges vara datorn som 

distraktionsmoment. En del elever uppger också att de hellre skriver för hand och andra att 

fokus hamnar på tekniken och inte innehållet till exempel vid Powerpoint presentationer 

(ibid).  

Det andra temat är hälsa och säkerhet. Elever uppger att de blir mer passiva på raster. De får 

också medicinska problem som ont i nacke och rygg, huvudvärk och problem med synen. En 

del elever nämner risken med att bära omkring på en stöldbegärlig apparat. Det tredje temat 

är tillgång till teknologi och här menar Hatakka et al. (2013) att 1:1 initiativen har varit 

viktiga ur demokratisk synpunkt i och med att eleverna får tillgång till en egen skoldator och 

inte behöver dela med resten av familjen. Det fjärde temat är socialt beteende. En del elever 

menar att tillgången till ett eget digitalt verktyg har varit positivt för dem eftersom det 

digitala verktyget har gett dem något att göra på rasterna. Andra elever uppger att tillgången 

till en dator på rasten har påverkat dem negativ för att de blir mindre sociala på rasterna 

(ibid).  

Det femte temat benämner Hatakka et al. (2013) pedagogisk hantering eller praktiska frågor. 

Det upplevs som positivt av eleverna att ha allt material samlat på ett ställe, det möjliggör till 

exempel att kunna arbeta med skoluppgifter var och när som helst. Till negativa aspekter som 
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elever tar upp hör att det är besvärligt att ta med datorn fram och tillbaka till skolan samt att 

det blir krånglig om den går sönder (ibid). Delar av dessa resultat är samstämmigt med 

resultat i andra studier som t.ex. Håkansson Lindqvist (2013) och Haglind (2014a). 

Två andra svenska studier om användningen av digital teknologi i 1:1 projekt har gjorts av 

Håkansson Lindqvists (Håkansson Lindqvist, 2013, 2015). Båda studierna använder The 

Ecology of Resource Model för att problematisera lärares och elevers användning av digital 

teknik. Syftet med studien från 2013 (Håkansson Lindqvist, 2013) är att presentera resultat 

kring elevers användning av digital teknolog i klassrummet i början av ett 1:1 projekt. 

Studien bygger på en elevenkät som 923 elever besvarat, klassrumsobservationer och 

fokusgruppintervjuer med elever. Enkäten visar att 81 % av eleverna uppger att de använder 

datorn till skolarbete varje dag eller några gånger i veckan. 68 % av eleverna använder datorn 

hemma för skolarbete varje dag eller några gånger i veckan (ibid). Dessa siffror kan jämföras 

med resultat från ”European Schoolnet” (2013) som visade att 62 % av eleverna som går ett 

högskoleförberedande gymnasieprogram i Sverige använder en skoldator minst en gång i 

veckan för pedagogiskt arbete och motsvarande siffra för elever på yrkesförberedande 

program är 72 %. Dock säger dessa siffror från ”European Schoolnet” (2013) ingenting om 

det är användning av datorer i datasal eller om eleverna använder egna skoldatorer5. Samma 

studie visar att 50 % av eleverna på högskoleförberedande program använder sin egen 

mobiltelefon för pedagogiskt arbete minst en gång i veckan, medan motsvarande siffra för 

yrkesförberedande program är 53 % (European Schoolnet, 2013).  

Även i en annan studie använder sig Håkansson Lindqvist (2015) av EoR (Luckin, 2010) för 

att diskutera möjligheter och utmaningar för elevers och lärares användning av digital 

teknologi i 1:1 miljö. Studien bygger på elevenkät som besvarats av 95 elever, 

klassrumsobservationer och lärarintervjuer. Håkansson Lindqvist (2015) identifierar 

utmaningar och möjligheter, både ur ett elev- och ett lärarperspektiv, vilka kategoriseras som 

filter enligt EoR. En utmaning ur ett elevperspektiv är att inte alla elever tar med sig datorn 

till skolan, vilket eleverna själva förklarar med att datorn inte används så mycket i skolan. En 

annan utmaning ur ett elevperspektiv är att det uppstår problem med datorn och att elever har 

 
5 Dessa siffror är inte överensstämmande med resultaten i mina studier. Men det är problematiskt att jämföra dessa studier av 
olika anledningar. En anledning till detta är att skolorna i mina studier är 1:1 skolor och där är det upp till eleverna att ta med 
sig sin skoldator och använda den för skolarbete. I European schoolnet är inte alla skolor 1:1 utan flera av skolorna har 
datasalar som eleverna får gå till för att använda datorer.  
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bristande IKT kunskaper vilket här diskuteras i relation till att elever behöver både 

grundläggande och mer avancerade tekniska kunskaper (ibid). 

I en studie från 2014 identifierar Tallvid, Lundin, Svensson och Lindström (2014) elevers 

användning av skoldatorn i klassrummet i en 1:1 miljö som antingen tillåten eller otillåten 

användning. Till den tillåtna användningen räknas aktiviteter initierade av läraren, 

exempelvis att söka information, förbereda presentationer och att skriva texter. Till den 

otillåtna användningen räknas till exempel att spela spel och att chatta under lektionstid. 

Talllvid et al. (ibid) visar på ökad användning generellt, både tillåten och otillåten, under den 

treårsperiod som undersökningen genomfördes. 

I en fallstudie diskuterar Luckin (2012) resurser som är tillgängliga för elever. Kontexten är 

en grupp 11-16 åringar på ett lärcenter som ska göra ett studiebesök på the Royal 

Observatory för att lära sig mer om astronomi. Som resurser identifieras till exempel 

interaktiva utställningar, individen, personal från lärcentret, personal på the Royal 

Observatory och mobiltelefoner. Luckin (ibid) identifierar också förhållanden som kan 

möjliggöra eller förhindra elevernas möjligheter att använda dessa resurser. Exempel på detta 

kan vara elevernas förkunskaper om kunskapsområdet, vilka regler som gäller på the Royal 

Observatory och elevens tekniska kompetens som i sin tur påverkar i vilken mån eleven kan 

använda de digitala resurser de eventuellt har med sig till the Royal Observatory eller som 

redan finns på plats för dem att använda sig av.  

Det finns flera studier som visar att motivationen och engagemanget för skolarbete ökar hos 

elever som har god tillgång till digitala verktyg (Holcomb, 2009; Bebell, 2005; Lowther, 

Inan, Ross & Strahl, 2012; Keeengwe, Schnellert & Mills, 2012; Tallvid, 2010). Resultat från 

rapporten ”Survey of Schools: ICT in education” (European schoolnet, 2013) visar att en 

majoritet av eleverna på EU-nivå anser att IKT har en positiv inverkan på faktorer rörande 

lärande; till exempel att förstå, att samarbeta och att komma ihåg. 68 % av eleverna på EU-

nivå instämmer eller instämmer starkt att det är viktigt att lära sig med datorer för kommande 

studier, 69 % instämmer eller instämmer starkt att det är viktigt för att få ett jobb, 67 % för 

arbetslivet och 73 % instämmer eller instämmer starkt att det är viktigt att lära sig med datorn 

för vuxenlivet (European Schoolnet, 2013).  

Dessa siffror stämmer överens med Lei och Zhao (2008) vars studie, genomförd med 231 

grundskolelever i USA, visar att 87,5 % av eleverna ansåg att laptopen var viktig för dem, 89 
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% av eleverna svarade att de uppfattade att laptopen på ett betydande sätt har hjälpt dem med 

sina läxor och 83,6 % av eleverna uppgav att de ansåg att 1:1 datorn hade hjälpt dem ifråga 

om att öka sin datorkompetens (ibid). När det gäller Sverige så visar Unos uno att 82 % av 

eleverna i studien att de är nöjda eller mycket nöjda med sin 1:1 undervisning och att 86 % 

tycker att datorn används lagom mycket i skolan (Grönlund et al., 2013). 53 % av eleverna 

uppger att de tror att skola och skolarbete har förbättrats med hjälp av skoldatorn, medan 

övriga elever inte håller med eller uppger att de inte vet (Grönlund et al., 2011). 

Clark, Logan, Luckin, Mee och Oliver (2009) undersöker i sin studie hur elever använder och 

uppfattar Web 2.0 verktyg och olika digitala verktyg både i informella och formella 

sammanhang. Formellt sammanhang är i denna studie skolan och deltagarna i studien är 

elever i åldrarna 11-16 år. Datainsamlingen genomfördes i två steg; först en 

enkätundersökning följt av en ”mapping study”. Eleverna fick göra en mindmap över de 

teknologier som de använder. I samband med detta fick eleverna även svara på var de 

använder dessa teknologier, till exempel hemma eller i skolan, samt hur de använder 

verktyget, till exempel via en dator eller en mobiltelefon. Vanliga Web 2.0 verktyg som 

eleverna nämnde var Facebook, MSN och Youtube. Officepaktet, Google och Wikipedia var 

andra verktyg som eleverna tog upp. Resultaten visade att elever har en klar uppfattning om 

vad som är accepterat att använda i skolan. Hit hör datorer, internet och Office-paketet. Clark 

et al. (2009) skriver att:  

Technologies that are deemed acceptable /…/ are those that have had time to embed 

themselves in the school system, namely computers, the Internet, search engines like Google 

and productivity tools like Mircosoft Word and Microsoft Excel. (Clark et al., 2009, s. 65) 

Till det som inte är lika accepterat hör användning av mobiltelefonen för pedagogiska syften, 

att ta foto, spela och att använda sociala medier som Facebook (ibid). Användningen av dessa 

teknologier står i vissa fall i konflikt med skolans formella sammanhang eller så är 

användningen under förhandling. Clark et al. (2009) menar att det pågår en förhandling 

mellan lärare och elever om hur sociala och mobila teknologier kan och ska användas i 

formella sammanhang.  

The study shows that while learners are predominantly using their technologies for 

socializing, they are clearly being used in multiple spaces, including the formal contexts of 
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the school setting. As a result, the boundaries between formal and informal spaces are 

becoming blurred. (Clark et al., 2009, s. 66) 

Enligt Clark et al. (ibid) så är elever väl medvetna om att det finns en skillnad mellan hur 

teknologi används i skolan och utanför skolan. Detta gäller både användning av verktyg och 

de aktiviteter som de används i. 

Tømte och Hatlevik (2011) undersöker relationen mellan elevers självskattning kring och 

användning av IKT. Det empiriska materialet kommer ifrån ”PISA 2009” och det är elever i 

Norge och Finland som undersöks. Studien visar att en högre självskattning gällande att 

använda IKT på hög nivå leder till en högre grad av användning av IKT både på fritiden och i 

skolsammanhang (ibid.). 

The notion of digital divide is often related to the degree of access in terms of “haves” or 

“have-nots” to digital and information technology. We do know that almost all students from 

Finland and Norway do have access to ICT given this approach to the notion of access /…/. 

However, our results show the existence of differences in use of ICT and in self-efficacy in 

ICT. We also find a possible connection between the role of schools and development of self-

efficacy in ICT. In this perspective, schools are important in order to minimize the digital 

divide, and one central effort should be to monitor students’ use of ICT. (Tømte & Hatlevik, 

2011, s. 1422) 

Ovanstående studier visar att det handlar inte bara om tillgång, utan att både uppfattningen 

om och användningen av verktyg är central vid diskussion om digitaliseringen av skolan.  

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
Sammantaget visar tidigare forskning att tillgången till digital teknologi hos både lärare och 

elever i svenska skolor är hög sett ur ett europeiskt perspektiv. Dock visar studier att det inte 

finns någon tydlig relation mellan god tillgång till teknologi och hög användning av teknologi 

i klassrummet (Wastiau et al., 2013).  

Tidigare forskning visar att digitaliseringen av skolan är en komplex process. För att 

analysera denna process måste flera faktorer undersökas och förstås (Tondeur et al., 2013; 

Tondeur et al., 2009; Bingimlas, 2009; Warschauer, 2014). Läraren är en viktig faktor vid 

integrering av digitala verktyg i skolan. Studier identifierar flera hinder för lärare att använda 

IKT för pedagogiska ändamål till exempel när det gäller infrastruktur, kompetens och 



24 
 

kompetensutveckling (Balanskat et al., 2006; Penuel, 2006; Bingimlas, 2009; Tallvid, 2014). 

Studier visar också att både syn på undervisning och lärande, samt uppfattningar och 

förhållningssätt till digitala verktyg påverkar lärares användning av digitala verktyg i sin 

undervisning (Hermans et al., 2008; Wastiau et al., 2013; Silvernail et al., 2011; Player-Koro, 

2012). 

Tidigare forskning visar också att elevers användning av digital i en teknikrik miljö är en 

komplex fråga som innefattar flera faktorer som berör både tillgång, uppfattningar och 

kompetens (Holcomb, 2009; Bebell, 2005; Lowther, Inan, Ross & Strahl, 2012; Keeengwe, 

Schnellert & Mills, 2012; Tallvid, 2010; Tømte & Hatlevik, 2011; Clark et al., 2009). 

Flera studier visar på vikten av att elever förses med digitala verktyg, men få studier lyfter 

problematiken rörande relationen mellan tillgång och användning. Studierna gjorda i detta 

arbete syftar till att bidra till forskningen genom att undersöka användningen av och 

uppfattningen om digitala verktyg. Undersökningarna görs i en miljö där elever har tillgång 

till digitala verktyg eftersom skolan försett varje elev med en laptop. Dessutom har eleverna 

privata digitala verktyg. Hur digitala verktyg används som pedagogiska verktyg studeras ur 

både ett elev- och ett lärarperspektiv. 
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3 Teori 
Detta arbete skrivs utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Kapitlet inleds med en 

genomgång av några av de bärande idéerna inom sociokulturell teoribildning; kulturella 

verktyg och mediering, lärande som appropriering av kulturella verktyg och lärande i den 

närmaste utvecklingszonen. Därefter följer avsnitt om de analysredskap som har använts i 

delstudierna; The Ecology of Resource Model (EoR) (Luckin, 2010) och boundary crossing 

(Akkerman & Bakker, 2011a). EoR, används som analytisk ingång i delstudie 3 (Haglind, 

Godhe & Lindström, 2015). Boundary crossing används i delstudie 2 (Ott, Haglind & 

Lindström, 2014). 

3.1 Ett sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet är inte en enhetlig teori utan det handlar mer om ett ramverk 

kring teorier om människors lärande (Dysthe, 2003; Jacobsson, 2012; Sutherland, Lindström 

& Lahn, 2009) och flera olika begrepp används för att tala om dessa teorier: sociokulturell, 

sociokonstruktivism, sociohistorisk och kultur-historisk för att nämna några (Sutherland et 

al., 2009). Det sociokulturella perspektivet har sina rötter i flera olika ämnen såsom 

pyskologi, sociologi och psykologi (Sutherland et al., 2009). Grunden inom det 

sociokulturella perspektivet är att: 

/…/ human as learning, knowing, reasoning, feeling subjects are situated in social and cultural 

practices. Participation in these practices provides the fundamental mechanism for learning 

and knowing. Furthermore, human conduct, activity and practices must be understood as 

products of history. Also, artifacts and tools are fundamental mediators of this history. 

(Sutherland, et al., s. 40) 

En grundföreställning är att lärande är socialt och sker i interaktion med andra och omvärlden 

och att lärande är situerat i sociala aktiviteter. Denna föreställning är icke-dualistisk i och 

med att den inte separerar människan från dess omgivning, utan betonar interaktionen mellan 

individ och det omgivande; både andra människor men också materiella saker (Sutherland et 

al., 2009; Säljö, 2014). 

There is no separation of knowing from the known or the process of knowing from the social, 

physical and cultural context. Knowledge is constituted in the very activity of knowing, in a 
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process unfolding over the course of time. The unit of analysis then is the process of knowing 

and learning, the intersection of persons, tools and activity over time. (Sutherland, et al., s. 40) 

Den materiella och den sociala världen är fundamentet för utveckling och lärande, lärandet är 

situerat men det är också materiellt och historiskt kulturellt förankrat. Människan är en social 

och kulturell varelse och människans handlingar är situerade i sociala praktiker (Säljö, 2014). 

Inom det sociokulturella perspektivet är lärandet både situerat och en social aktivitet. 

Människan formar sin verklighet i interaktion med omgivningen (Martin, 2006). Människan 

lär sig i sociala sammanhang och i interaktion med andra människor även hur vi ska bete oss i 

olika sammanhang. De grupper vi tillhör blir därmed viktiga och även det faktum att 

individen i sin tur påverkar gruppen. 

3.1.1 Kulturella verktyg och mediering 
Något som är utmärkande för människan är hennes förmåga att utveckla redskap, artefakter. 

En viktig aspekt av utvecklingen av artefakter är således att dessa inte enbart kan ses som 

döda objekt. Mänskliga kunskaper, insikter, konventioner och begrepp har byggts in i 

apparater och blir på så sätt något vi samspelar med när vi agerar (Säljö, 2014, s.80). Dessa 

artefakter är centrala inom det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014; Dysthe, 2003; 

Sutherland et al., 2009).  

In sociocultural theorizing the mediating function of tool is a core function. Tools mediate 

between subject and object in concrete human activity through processes of distanciation and 

crystallization. As already emphasized tools also have a culturally and historically mediating 

function, because they inscribe our knowledge, experiences and practices. (Sutherland et al., 

s.41-42). 

Förmågan att utveckla verktyg är något som är utmärkande för människan (Dysthe, 2003; 

Säljö, 2014; Säljö, 2015). Verktyg är instrument som används för att åstadkomma någonting, 

de medierar våra handlingar. Genom att använda sig av verktyg kan människan nå utanför 

sina biologiska begränsningar (Säljö, 2015).  

Vygotsky gjorde en åtskillnad mellan fysiska och intellektuella verktyg. Fysiska verktyg 

förändrar vad som är möjligt att göra för människan och kan kompensera för biologiska 

förutsättningar; t.ex. glasögon, hörapparater, och grävmaskiner. Språk, tankar, begrepp och 

teorier är intellektuella verktyg. Intellektuella verktyg kan förklaras som både mentala och 

språkliga. För Vygotsky var det viktigaste verktyget språket, the tool of the tools (Vygotsky, 
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1978). Språket är ett teckensystem (signs) och det är i första hand genom språket som 

människan beskriver, tolkar och analyserar världen. Språket formar vårt tänkande och vi lär 

genom kommunikativa samspel, argumentation och meningsutbyte med andra (Vygotsky, 

2010). 

En viktig del av mänskligt lärande handlar om att lära sig att behärska olika verktyg (Säljö, 

2014). I dessa verktyg finns tidigare generationers erfarenheter och kunskap inbyggda. Säljö 

(ibid) tar upp exemplet med en miniräknare och menar att när människan trycker på 

knapparna så använder hon tidigare generationers kunskap om matematik. Vi behöver inte 

själva förstå, hur miniräknaren är uppbyggd och heller inte alla matematiska resonemang, vi 

kan ändå använda dess funktioner.  

Andra företrädare för ett sociokulturellt perspektiv menar att uppdelningen mellan olika 

former av verktyg är problematisk och använder sig istället av begreppet kulturella verktyg. 

(Säljö, 2015). Vi uppfattar världen med hjälp av artefakter och kulturella verktyg (Jakobsson, 

2012). Säljö skriver att: 

En artefakt är ett objekt som är tillverkat av en tänkande varelse för att ha vissa egenskaper, 

den är ett konstgjort ting. En gaffel är gjord för att äta med, ett måttband för att mäta med och 

en nål för att sy med. I dessa ting finns således mänskliga erfarenheter och kunskaper lagrade. 

Vi använder våra erfarenheter för att skapa artefakter och detta är en viktig anledning till att 

kunskaper lever vidare i samhället. Vi blir på detta sätt ständigt påminda om hur vi skall bete 

oss i vardagen, vi lever i en värld fylld av materialiserade arfarenheter. (Säljö, 2008, s. 14) 

Wertsch (1998) använder begreppet mediational means som samlingsbegrepp för möjliga och 

tillgängliga resurser som människan använder. Säljö (2015) skriver att:  

En viktig aspekt av mediering är således att den sker mellan människor i interaktion och 

genom olika former av kommunikation, både språklig och icke-språklig. Vi medierar ständigt 

världen för varandra. (Säljö, 2015, s. 94) 

Detta arbetes fokus är användning av digitala verktyg i skolan. Svensk gymnasieskola har 

uppdraget att elever på gymnasiet ska använda sig av modern teknik vilket till exempel 

innebär användning av digitala verktyg. De digitala verktygen är exempel på kulturella 

verktyg och det är viktigt att elever lär sig att använda dessa. 
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3.1.2 Lärande som appropriering av kulturella verktyg 
Centralt inom ett sociokulturellt perspektiv är att lärande är socialt och sker i interaktion med 

andra och omvärlden. Lärande är situerat i sociala aktiviteter. Vygotsky talade om lärande 

som internalisering av socialt situerade processer. Exempelvis är reflektion och 

problemlösning (som Vygotsky talar om som högre mentala funktioner) något man först gör 

tillsammans med andra människor och som sedan (kan) internaliseras. Processerna finns först 

utanför individen och sedan internaliseras dessa av individen (Jacobsson, 2012; Vygotsky, 

1978). 

An interpersonal process is transformed into an intrapersonal one. Every function in the 

child´s cultural development appears twice: first, on the social level, and later, on the 

individual level; first between people (interpsychological), and then inside the child 

(intrapsychological). (Vygotsky, 1978, s. 57) 

Wertsch menar att begreppet internalisering är för snävt och föreslår istället begreppet 

appropriering (Wertsch, 1998). Säljö (2015) kallar begreppet appropriering för den 

sociokulturella metaforen för lärande. Appropriering kan översättas att ”ta till sig”. 

Appropriering handlar inte om att överföra kunskap eller förmågor från en person till en 

annan, utan om att individen måste tillägna sig idéer, föreställningar och verktyg och göra 

dessa till sina egna. Appropriering är oftast en gradvis process och människan approprierar 

både fysiska och intellektuella redskap (Säljö, 2015). 

Learning then, in a sociocultural perspective, is the appropriation and mastering of symbolic/ 

discursive and cultural tools within social practices. This appropriation is a process 

characterized by increasing coordination between the tools and the user(s) of the tools, from 

an initial encounter and exploration of the tools to the tools becoming transparent to the user. 

(Sutherland, et al., 2009, s. 41) 

En individ approprierar inte verktyg automatiskt och ibland uppstår ett motstånd hos 

personen. Wertsch (1998) skriver att:  

/…/ that cultural tools are often not easily and smoothly appropriated by agents. Instead, there 

is often resistance, and there is minimally something that might be called “friction” between 

mediational means and unique use in mediated action. (Wertsch, 1998, s. 56) 
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När digitala verktyg förs in i en skolkontext så kan de mediera olika former av aktiviteter och 

lärande men lärare och elever behöver appropriera verktygen så att de blir en del av den 

vardagliga verksamheten. Studierna i denna avhandling fokuserar just på användningen av 

digitala verktyg. 

3.1.3 Stöttning av lärande i ZPD 
Enligt Vygotsky (1978) är människan ständigt i utveckling och centralt är lärande i den 

närmaste utvecklingszonen (ZDP). Vygotsky definierar ZDP på följande sätt:  

It is the distance between the actual developmental level as determined by independent 

problem solving and the level of potential development as determined through problem 

solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers. (Vygotsky, 1978, s. 

86) 

Vi lär tillsammans med andra och genom att delta i olika sammanhang kan nya insikter och 

kunskaper approprieras. Lärandet i den närmaste utvecklingszonen (ZDP) synliggör vad en 

individ kan klara av på egen hand och vad individen kan klara av tillsammans med more 

capable peers (jmfr med Luckin, 2010).  

Vygotsky discussed this relation between the person and the social context in terms of zone of 

proximal development (ZDP). In the concept of ZDP general principles of learning and 

development are encapsulated, centring on the idea that what the child can perform in 

collaboration or with assistance at one point he or she later can do on their own. Performance 

comes before competence, and competencies develop through participation in social practices. 

(Sutherland et al., 2009, s. 40) 

ZDP är inte något som är statiskt eller konstant och individen är inte någon passiv deltagare 

utan är en aktiv deltagare som skapar sin egen utveckling inom de aktuella sociokulturella 

ramarna (Säljö, 2014). Det är också inom utvecklingszonen som individen är mest mottaglig 

för stöd av more capable peers (Säljö, 2014). 

Genom att individen ständigt befinner sig i olika utvecklingszoner i det komplexa samhället 

när man lär, kommer hans/hennes utveckling att äga rum inom ramen för dessa praktiker. På 

detta sätt utgör de sociokulturella betingelserna både den miljö som utvecklar individen och 

samtidigt den omgivning som förser honom eller henne med upplevelser och aktiviteter som 

driver utvecklingen åt ett visst håll. (Säljö, 2014, s. 122) 
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Scaffolding beskriver hur arbetet mellan individen och more capable peers går till (jmfr 

Luckin, 2010). Gibbons (2015) förklarar scaffolding på följande sätt:  

Scaffolding, however, is not simply another word for help. It is a special kind of help that 

assists learners in moving toward new skills, concepts, or levels of understanding. Scaffolding 

is thus the temporary assistance by which a teacher helps a learner know how to do something 

so that the learner will later be able to complete a similar task alone. It is futureoriented and 

aimed at increasing a learner’s autonomy. As Vygotsky has said, what a child can do with 

support today, she or he can do alone tomorrow. (Gibbons, 2015, s. 16) 

3.2 The Ecology of Resource Model 
The Ecology of Resource Model (EoR) är en modell där design av teknologi och 

undervisning är primärt med fokus på hur teknologi kan stödja och öka lärandet i teknik-rika 

miljöer (Luckin & Clark, 2011). Modellen kan också användas för att utvärdera pedagogisk 

användning av teknologi (Luckin, 2008). Luckin och Clark (2011) skriver att: 

The Ecology of Resources model is the basis for a design framework to support the dynamic 

participatory process of developing contextualized technology-rich learning activities. The 

aim of the Ecology of Resources approach is to identify the resources that comprise a 

learner´s ZAA and to develop the best means by which the learner´s ZPA can be tailored to 

meet their needs. (Luckin & Clark, 2011, s.38) 

Luckin utgår ifrån kontexten och betonar dess betydelse (Luckin, 2005, 2010). 

Context matters to learning; it is complex and local to a learner. It defines a person´s 

subjective and objective experience of the world in a spatially and historically contingent 

manner. Context is dynamic and associated with connections between people, things, 

locations and events in a narrative that is driven by people´s intentionality and motivations. 

Technology can help to make these connections in an operational sense. People can help to 

make these connections have meaning for a learner. (Luckin, 2010, s. 18) 

Luckins teoribygge har en sociokulturell bas och hon hänvisar till både Vygotsky, Wertsch 

och Cole som viktiga förgrundsgestalter (Luckin, 2005, 2010). EoR tar en av sina 

utgångspunkter i Vygotskys ZPD-begrepp. Luckin anser dock att det saknas förklaringar i 

ZDP. Luckin (2010) skriver att:  
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The ZDP could be thought of as a context with which productive interactivity can happen, but 

rather too much is left unspecified for this to be operationalized and integrated. The ZDP does 

not specify the manner in which the ‘actual developmental level and the zone of proximal 

development’ (Vygotsky, 1978) are to be identified, nor does is prescribe the exact nature of 

the instructional assistance that is to be offered to learners. (Luckin, 2010, s. 27) 

Luckin (2010) använder begreppet The Zone of Collaboration. Luckin (ibid) skriver att; 

The zone of Collaboration describes the learner´s world as being full of potential forms of 

assistance that might act as resources to support learning. (Luckin, 2010, s. 29) 

Luckin introducerar två tillägg till The Zone of Collaboration; The Zone of Available 

Assistance (ZAA) och The Zone of Proximal Adjustment (ZPA).  

The ZAA is used to describe the types of resources, both human and artifact, that are available 

within a particular context to help a more able partner to offer appropriate assistance to a less 

able partner. The ZPA represents a subset of the ZAA that are the resources that are the most 

appropriate form of assistance for a given learner at a particular moment in time. (Luckin, 

2008, s. 451) 

Figur 1 nedan visar hur delarna i The Zone of Collaboration hänger ihop. 

 

Figur 1. The Zone of Collaboration (Luckin, 2010, s. 29) 

ZAA och ZPA används för att förklara att stöttning av lärande möjliggörs genom och inom 

ZDP. Luckin skriver att: 

/…/ my interpretation of the ZDP, which explores the relationship between the identification 

of a learner´s collaborative capability and the specification of the assistance that needs to be 
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offered to the learner in order for them to succeed at a particular task. I refer to this 

interpretation as the Zone of Collaboration /…/. (Luckin, 2010, s. 28) 

EoR sätter individen i centrum och ZAA refererar till de olika resurser som finns tillgängliga 

i en lärsituation (Luckin, 2010). Luckin & Clark (2011) definierar EoR på följande sätt: 

The ecology of Resources model /…/ describes the people, artefacts and environments with 

which the learner interacts as resources. These resources have the potential to offer the learner 

the assistance required by the Zone of Proximal Development (ZDP): they offer the partial 

descriptions of the world that need to be connected and built into a meaningful learning 

narrative through the process of internalization. (Luckin & Clark, 2011, s. 36 

Figur 2 visar på sambandet mellan individen och resurserna och de filter som finns mellan 

dessa. Resurserna delas in i tre kategorier kunskap och färdigheter (Knowledge and skills); 

verktyg och människor (Tools) och miljö (Environment). 

 

Figur 2. The resource elements and their filters (Luckin, 2011, s. 94) 

Kategorin kunskap och färdigheter handlar om de kunskaper och de färdigheter som är i 

fokus, exempelvis stjärnbilder, derivata eller grammatik. Kategorin verktyg och människor 

innefattar t.ex. böcker, pennor och papper, teknologier och mer kunniga personer som 

individen har i sin närhet. Kategorin miljö handlar om platsen och den omgivande miljön 

med vilken individen interagerar. Det kan vara en fysisk miljö, till exempel ett klassrum eller 

ett museum, eller en virtuell miljö, exempelvis internet (Luckin, 2010, s. 91).  

Mellan individen och de olika resurserna finns det filter. Luckin (2010) skriver att: 
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The Ecology of Resources model introduces the concept of filters as elements that influence 

the availability of some of the resources within a learner´s Zone of Available Assistance 

(ZAA). These filters may need to be given special consideration by learners and those playing 

the role of a learners´s MAP, and therefore they need special consideration in the design 

process (Luckin, 2010, s. 115). 

Kursplanen och det urval som en lärare gör vid en lektionsplanering är exempel på filter i 

relation till resurskategorin kunskap och färdigheter, eftersom kursplanen avgränsar 

innehållet i en kurs eller inom ett ämne. Lärarens planering ytterligare avgränsar vilka 

kunskaper och färdigheter som eleverna ges möjlighet att tillägna sig. De verktyg och 

personer som finns till för individen är också filtrerade på något sätt. Det kan vara när en 

lärare är tillgänglig för eleverna eller tillgänglighet till olika digitala verktyg. Exempel på 

filter i relation till resursen miljö är schemat och uppdelning i lektioner. Till exempel så blir 

lektionens tidsbegränsning ett negativt filter om lektionen slutar precis när en elev börjar 

förstå något svårt (Luckin, 2010). Det är viktigt att identifiera vad eller vem som begränsar 

tillträdet till resurserna (Luckin, 2010; Luckin & Clark, 2011).  

Luckin använder begreppet more able partners vilket kan jämföras med med Vygotskys 

begrepp more capable peers. The more able partner fungerar dels som en resurs i sig själv, 

dels har den en roll att hjälpa och stötta individen att på bästa sätt välja ut och använda bland 

de resurser som finns tillgängliga vid det aktuella lärtillfället, det vill säga att formulera ZPA 

för individen.  

One resource that is of particular importance is that of a More Able Partner, there may be 

multiple More Able Partners who can both act as a resource themselves, and who can help the 

learner make best use of the other resources available to them. (Luckin & Clark, 2011, s. 36) 

Luckin använder sig av begreppet scaffolding för att förklara relationen mellan tillgängliga 

resurser, individen och the more able partner.  

Successful scaffolding requires collaboration or assistance for a learner or group of learners 

from other more able partners who must provide appropriately challenging activities and the 

right quantity and quality of assistance. The more able partner may take the form of another 

person /…/. Whatever the nature of the learning partner, the key factor at the heart of effective 

scaffolding is not only the ability of the more able partner to offer appropriate help, but also 
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their ability to withdraw or fade the support they offer when the learner is ready. (Luckin, Du 

Boulay, Yuill, Kerawalla, Pearve, Harris, 2003, s. 1) 

EoR är ett ramverk som utgår ifrån kontexen och sätter individen i centrum. EoR används 

mest för att se det systemiska. I individens kontext finns en mängd olika resurser och vid 

bearbetning av det insamlade datamaterialet blev det tydligt att en förståelse av kontexten var 

en förutsättning för att analysera materialet och därför blev EoR ett viktigt verktyg. Modellen 

har använts som ett redskap för att resonera om relationen mellan tillgång och användning av 

digitala verktyg i en teknik-rik miljö. 

3.3 Gränser, gränsöverskridande och gränsobjekt 
Människan rör sig mellan olika domäner, till exempel mellan arbete, skola och familjeliv. Det 

finns gränser både inom och mellan praktiker (Akkerman & Bakker, 2011a).  

Boundaries do occur not only within the domains of work, school, or everyday life but also 

between them. (Akkerman & Bakker, 2011a, s. 138)  

Varje praktik gränsar mot andra praktiker. Genom sin specifika struktur och funktion kan 

olika praktiker urskiljas. Skolan är ett exempel på en praktik som har en bestämd samhällelig 

funktion och utifrån dessa har vissa regler och sätt att handla på utformats under dess historia. 

Betyg är ett exempel på ett regelverk som påverkar vad som görs och hur man gör det inom 

institutionen skola. Skola är en institutionaliserad praktik och villkoren för lärande i skolan 

skiljer sig från villkoren för lärande i andra sammanhang som i familjen eller kamratgruppen. 

Enligt Akkerman och Bakker (2011b) har en stor del av utbildningsvetenskaplig forskning 

fokuserat på aktiviteten inom en praktik. De hävdar att gränser och gränsöverskridande också 

är viktigt för lärande (ibid). Objekt som korsar gränser kallas för gränsobjekt (boundary 

objects). I delar av detta arbete är detta begrepp centralt. Det finns olika definitioner av 

gränsobjekt, vanligt är att de innebär olika processer eller aktiviteter. Akkerman och Bakker 

(2011a) utgår från ett aktivitetsteoretiskt perspektiv där aktiviteten är i centrum och där 

objektet är målet för aktiviteten. Här används dock Star & Griesmers (1998) definition vilken 

innebär att även fysiska objekt kan identifieras som gränsobjekt.  

Boundary objects are objects which are both plastic enough to adapt to local needs and the 

constraints of the several parties employing them, yet robust enough to maintain a common 

identity across sites. They are weakly structured in common use, and become strongly 
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structured in individual-site use. These objects may be abstract or concrete. They have 

different meanings in different social worlds but their structure is common enough to more 

than one world to make them recognizable, a means of translation. (s. 393)  

Star och Griesmer (1998) menar att gränsobjektet fungerar som ankare eller broar mellan 

olika sammanhang. På detta sätt kan både immateriella objekt, så som tillexempel tankar, och 

materiella objekt, så som datorer, identifieras som gränsobjekt eftersom det handlar om 

användning i sammanhang. Ett gränsobjekt kan användas av olika användare i olika 

sammanhang och för olika ändamål.  

I detta arbete så har begreppet gränsobjekt använts som analysverktyg i delstudie 2 (Ott, 

Haglind & Lindström, 2014). Mobiltelefonen ses som ett gränsobjekt som används i olika 

kontexter, både i skolan och hemma. Ur ett aktivitetsteoretiskt perspektiv skulle mobilen i 

detta fall snarare identifieras som ett verktyg i ett aktivitetssystem men här användes alltså 

Star och Griesmers (1998) definition av ett gränsobjekt. Begreppet används för att förklara 

den skillnad som identifierades mellan elevers användning av mobiltelefonen hemma för 

skolarbete och deras uppfattning om den som ett lämpligt verktyg för skolarbete. 
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4 Metod 
Detta arbete tar sin utgångspunkt i den lokala praktiken och forskningen har varit praktiknära. 

Bakom detta upplägg ligger ett intresse av att förstå och förklara processer så nära praktiken 

som möjligt. Genom att studera en lokal kontext ämnar studierna att ge ett bidrag för ökad 

förståelse för ett nationellt intresseområde, nämligen digitaliseringen av svensk 

gymnasieskola.  

Datainsamlingen genomfördes mellan åren 2013 och 2015 på två gymnasieskolor inom 

ramen för ett större skolutvecklingsarbete och delstudierna redovisar resultat från delar av det 

insamlade materialet. En del inom detta skolutvecklingsarbete var en interventionsstudie6 

som genomfördes på skola 1 från februari-juni 2013. Själva interventionen är inte i fokus i 

någon av delstudierna och kommer inte att redogöras för i detta sammanhang, men delar av 

materialet, till exempel lärarintervjuerna har använts för att besvara forskningsfrågorna i 

delstudie 4 (Haglind, 2015).  

I detta kapitel kommer jag att diskutera metod, empiri, frågor om validitet, reabilitet och 

generalisering, den dubbla rollen som forskare och lärare samt forskningsetiska aspekter. 

4.1 Metod och Empiri 
Detta avsnitt kommer att redogöra för kontexten för datainsamlingen och diskutera urval och 

avgränsningar gjorde i anslutning till det. Vidare kommer insamling av empiri och 

bearbetning av empiri att redogöras för. 

4.1.1 Kontext för datainsamling 
Materialet är insamlat på två medelstora gymnasieskolor i en mellanstor stad i Sverige. 

Skolorna kallas i detta arbete för skola 1 och 2. På båda skolorna finns högskoleförberedande 

och yrkesförberedande program. Skolorna har ett pågående 1:1 initiativ, vilket innebär att alla 

elever utrustas med ett digitalt verktyg, I kommunen finns det en IKT-vision för utvecklingen 

av IKT i den kommunala gymnasieskolan. I denna vision finns bland annat följande mål: 

”samtliga elever och lärare behärskar digitala verktyg som en integrerad del i 

undervisningen” och ”den moderna tekniken stödjer den pedagogiska utvecklingen”. Lärarna 

 
6 Interventionsstudien involverade sex lärare och deras klasser, sammanlagt 139 elever. Studiens syfte var att låta en grupp 
lärare gemensamt skapa en lektionsdesign med integrerad IKT och som sedan genomfördes i respektive lärares klassrum. 
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på skolorna har bland annat genomgått kompetensutveckling i form av Pim7, After Pim8 och 

studiedagar med IKT-inriktning. Skolorna har också varit med i ett större utvärderingsprojekt 

om datorer och IT i skolan. 

Elever från sex klasser på skola 1 och en klass på skola 2 har medverkat i både 

enkätundersökningar och fokusgruppintervjuer. Eleverna gick olika program; både 

högskoleförberedande program och yrkesförberedande program. Värt att notera är att dessa 

elever följer Gy 11, den nya läroplanen för gymnasieskolan där det finns en tydligare skillnad 

i struktur och upplägg mellan högskoleförberedande och yrkesförberedande program. Sex 

lärare deltog i interventionsstudien, två män och fyra kvinnor i åldrarna 25-55 år och med 

varierad erfarenhet av läraryrket. Alla sex lärare var behöriga lärare i de ämnen som de 

undervisade i. Lärarna arbetade på olika program på skolan. 

4.1.2 Urval och avgränsningar 
Lärarna som deltog i skolutvecklingsarbetet har aktivt själva valt att vara med. Att lärarna 

från början var positivt inställda till att vara med i projektet kan ha påverkat resultatet och hur 

de har svarat i utvärdering efteråt. Att lärarna sedan tidigare känner forskaren, kan leda till en 

viss snedfördelning; de lärare som är positiva till forskaren som person och det som 

genomförs väljer mer troligt att vara med; medan mer negativt inställda lärare, både till 

forskaren och till projektet, väljer att inte göra det. 

Eleverna på skola 1 valdes i praktiken indirekt ut av de deltagande lärarna eftersom urvalet 

utgick ifrån den klass som lärarna valt att pröva en lektionsdesign i där IKT integrerades i 

undervisningen. 139 elever från sex klasser deltog första året. Eleverna intervjuades i 

fokusgrupper och dessa grupper var de samma som de arbetsgrupper som eleverna arbetade i 

under genomförandet av lektionsdesignen. I två av klasserna deltog alla elever i 

fokusgruppintervjuerna eftersom det var få elever i klassen. I de andra större klasserna valdes 

grupperna ut i samråd mellan lärare och elever. 20 fokusgruppintervjuer genomfördes med 

total 62 elever.  

Eleverna från skola 2 valdes ut på grund av att den klassen hade deltagit i ett pilotprojekt där 

de använde Chromebooks i skolan. Klassen bestod av 31 elever och alla elever i klassen 

 
7 Pim står för Praktisk IT och Mediekompetens och är ett utbildningspaket från Skolverket. 
8 After Pim är ett lokalt utbildningspaket inom IKT. 
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deltog i fokusgruppintervjuerna. Dessa fokusgrupper var redan existerande arbetsgrupper som 

klassen var indelade i. 

4.1.3 Insamling av data  
Datainsamlingen består av enkäter, loggning av aktivitet på lärplattformen och olika former 

av intervjuer. Tabell 1 visar en tidslinje över datainsamlingen.  

Jan/feb 2013 Feb-juni 2013 Juni 2013 Nov 2013 Mars 
2014 

Juni 
2014 

April 
2015 

Skola 1 Skola 1 Skola 1 Skola 2 Skola 
2 

Skola 
1 

Skola 
1 

Förfrågan om 
deltagande och 
uppstart med 
lärargruppen. 

Gemensam planering. 
Genomförande av 
lektionsplaneringen i 
klassrummen. 

Enkät 1, 
Lärarintervjuer. 
Fokusgruppintervjuer 
med elever. 
Grupputvärdering med 
lärare. 

Enkät 1, 
Fokusgrupp-
intervjuer 
med elever.  

Enkät 
2  

Enkät 
2  

Enkät 
3  

Tabell 1. Tidslinje över datainsamling 

Olika slags empiri har samlats in genom enkäter, loggning av aktivitet på lärplattformen och 

olika former av intervjuer. För att samla in material kring elevernas tillgång och användning 

av digitala verktyg så användes enkät i kombination med fokusgruppintervjuer. För att samla 

in material om lärarnas uppfattning om elevers tillgång och användning av digitala verktyg 

samt om arbetet med interventionsstudien så genomfördes både enskilda lärarintervjuer samt 

en avslutande muntlig grupputvärdering. För att samla in material om hur lärplattformen 

användes loggades aktivitet samt att det ställdes frågor om detta i de olika 

intervjusammanhangen med lärarna9.  

Både enkät och intervju är metoder som används för att samla in information genom att ställa 

frågor (Cohen et al., 2011). Enkät 2013 på skola 1 genomfördes tillsammans med 

fokusgruppintervjuer och denna enkät följdes upp 2014 och 2015. Enkät 1 på skola 2 

genomfördes också tillsammans med fokusgruppintervjuer. Svaren på denna enkät gav 

upphov till frågor om elevernas syn på mobiltelefonen som verktyg för skolarbete. Därför 

genomfördes ytterligare en enkätundersökning med samma elever som här benämns enkät 2 

på skola 2. 

Enkät valdes som metod för att få en generell uppfattning om elevernas inställning i vissa 

frågor. Enkätundersökningarna som gjordes på skola 1 var longitudinella (Cohen et al, 2011) 

 
9 Lärplattformen är en del av skolornas infrastruktur som bl.a. möjliggör kommunikation mellan lärare och elever och lärare 
emellan. I samband med interventionsstudien så startades ett grupprum på lärplattformen som endast de deltagande lärarna i 
studien hade tillträde till där till exempel material skapades och delades. 
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med syftet att följa elevgruppen under hela deras gymnasietid. Elevenkäten genomfördes med 

i stort sett samma elevgrupp tre gånger10; i årskurs 1, årskurs 2 och i årskurs 3. Det gjordes 

inte någon pilotenkätundersökning vilket med fördel kunde ha gjort innan den första 

enkätundersökningen för att till exempel kunna formulera frågorna så tydligt som möjligt för 

respondenterna. Istället finjusterades några av formuleringarna inför den andra 

enkätundersökningen. Eftersom svaren på enkätundersökningen på skola 1 aldrig var tänkt att 

presenteras i isolation utan tillsammans med resultat från annat insamlat material, så 

besvarades den av de sex klasser som ingick i interventionen. Hade den delats ut till alla 

elever i aktuell årskurs på skolan så hade ett större longitudinellt enkätunderlag skapats.  

Fokusgruppintervjuerna genomfördes med ett urval av de elever som besvarade Enkät 2013 

på skola 1 och med alla elever som besvarade Enkät 2013 på skola 2. Syftet med 

fokusgruppintervjuerna var att få fördjupade svar på några av de frågor som ställdes i enkäten 

samt att ställa några ytterligare frågor. Fokusgruppintervjuerna genomfördes i grupp vilket 

ger en annan dimension än när enkäter besvaras individuellt eftersom eleverna ges möjlighet 

att resonera och diskutera med varandra under intervjun. 

Lärarna intervjuades enskilt och deltog i en muntlig grupputvärdering. Frågorna i intervjuerna 

och grupputvärderingen var i vissa fall lika, men till största delen skiljde de sig åt. 

Anledningen till detta var att det i frågeformuläret till de enskilda lärarintervjuerna förekom 

frågor som fanns med i fokusgruppintervjuerna som genomfördes med eleverna, detta för att 

få både elever och lärares syn på dessa frågor. Utöver intervjuer med lärare så loggades även 

deras aktiviteter i skolans lärplattform. Lärplattformen är en del av skolornas digitala 

infrastruktur och ett forum som används bl.a. för kommunikation mellan lärare. Denna 

loggning av aktiviteter på lärplattformen gjorde det möjligt att se hur den användes under 

kollegornas samarbete med lektionsplaneringen. 

Tabell 2 visar en översikt över i vilken delstudie som empirin från de olika datainsamlingarna 

har använts i. 

Delstudie Datainsamling 
Delstudie 1 • Elevenkät 2013 (skola 1) & Fokusgruppintervjuer med elever (skola 1). 

• Elevenkät 2013 (skola 2) & Fokusgruppintervjuer med elever (skola 2).  
Delstudie  • Enkät 2014 (skola 2) 
Delstudie 3 • Lärarintervjuer (skola 1) 

• Grupputvärdering (skola 1) 

 
10 Se genomförande för att får en förklaring till stort sett samma elevgrupp. 
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• Fokusgruppintervjuer med elever (skola 1) 
• Elevenkät 2013 (skola 1) 
• Elevenkät 2014 (skola 1) 

Delstudie 4 • Loggad läraraktivitet på LMS:et (skola 1) 
• Lärarintervjuer (skola 1) 
• Grupputvärdering med lärare (skola 1) 
Tabell 2. Metoder använda vid de olika delstudierna. 

4.1.4 Genomförande 
Sammanlagt fem enkätundersökningar genomfördes varav resultaten av fyra redovisas i detta 

arbete11. Alla enkäter har besvarades under lektionstid med papper och penna samt kodats i 

Excel och bearbetas i statistikprogrammet SPSS. Samtliga enkäter har haft en god 

svarsfrekvens, till exempel ”Elevenkät 2013 på skola 1” hade en svarsfrekvens på 78 % och 

”Elevenkät 2014 på skola 1” hade en svarsfrekvens på 83 %. Den första enkäten som 

genomfördes var ”Elevenkät 2013 skola 1” och en summering av den finns i rapporten 

”Rapport 1 av studie 1 - Ett projekt om undervisningsplanering och IKT genomfört med en 

lärargrupp vårterminen 2013” (Haglind, 2013a). Likaledes finns en summering av resultaten 

från den andra enkäten, ”Elevenkät 2013 skola 2” i rapporten ”Rapport om utvärdering av 

Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013” (Haglind, 2014a). Den tredje enkäten som 

genomfördes var ”Elevenkät 2014 skola 2”. Respondenterna i denna enkät är samma som i 

”Elevenkät 2013 skola 2” men enkäten har ett annorlunda innehåll. Denna enkät fokuserar på 

användning av mobiltelefonen för skolarbete. Den fjärde enkäten är en uppföljningsenkät på 

2013 års enkät som genomfördes på skola 1. En skillnad är dock att eleverna från 

introduktionsprogrammet inte är med eftersom det inte är samma grupper längre och därför 

inte samma elever. En klass från det Naturvetenskapliga programmet är tillagd för att få med 

alla skolans program i enkätstudien. Den tillagda klassen valdes utifrån vilka 

bokstavsbeteckningar de flesta av de andra klasserna hade (exempelvis A, B). Några frågor 

har strukits från 2013 års enkät, framförallt frågor som rörde lektionsdesignen och därmed 

även frågorna om undervisning och lärande. Några frågor har förtydligats, speciellt 

flervalsfrågorna. Några frågor har lagts till i 2014 års enkät, detta gäller framförallt frågor 

som rör mobiltelefon kopplat till skolarbete. En summering av resultaten från denna enkät 

finns i rapporten ”Uppföljning av enkät år 2 - Förutsättningar att använda digitala verktyg i 

klassrummet” (Haglind, 2014b). 

 
11 Den femte enkäten genomfördes i april 2015 för att följa eleverna under deras gymnasietid. Resultaten från denna enkät 
redovisas dock inte i detta arbete. 
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Fokusgruppintervjuer med elever genomfördes på båda skolorna i anslutning till de första 

enkäterna vilket var i juni respektive november 2013. På skola 1 genomfördes 20 

fokusgruppintervjuer med sammanlagt 62 elever. På skola 2 genomfördes fyra 

fokusgruppintervjuer med sammanlagt 26 elever. Fokusgruppintervjuerna hölls på ordinarie 

lektionstid och spelades in med diktafon. Alla fokusgruppintervjuer utom en är inspelade 

digitalt. En av grupperna ville inte bli inspelade och därför utgörs dokumentationen av 

nedskrivna anteckningar under intervjuens gång. Fokusgruppintervjuerna är strukturerade, 

men detta avses att intervjuerna följde ett i förväg fastställt frågeformulär (Cohen et al., 

2011). I bearbetning av materialet ses den enskilda gruppen som en enhet och varje 

fokusgruppintervju behandlas i materialet som en enhet och inte som en intervju med 

enskilda deltagare. Intervjuerna är att betrakta som ett samtal med gruppen där deltagarna 

ofta bygger vidare på varandras tankar och meningar. 

På skola 1 genomfördes både enskilda lärarintervjuer och en muntlig grupputvärdering med 

de sex lärarna. Både lärarintervjuer och den muntliga grupputvärderingen spelades in digitalt. 

Grupputvärderingen kan ses som semistrukturerad då det både fanns ett protokoll med frågor 

som arbetades igenom samt att det gavs ett större utrymme för avvikningar. Under lärarnas 

arbete med lektionsdesign lagrades material rörande designen på det för gruppen 

gemensamma rummet på lärplattformen. Aktiviteten på detta rum loggades och sparades.  

4.1.5 Bearbetning av empiriskt material 
En stor del av datamaterialet är inspelade samtal av olika slag; fokusgruppintervjuer med 

elever, enskilda lärarintervjuer och en muntlig grupputvärdering med lärarna. Alla ljudfiler 

har lyssnats igenom flera gånger från början till slut för att få en uppfattning om innehållet. 

Ljudfilerna bearbetades i programmet Inqscribe, dels genom att vid andra genomgången av 

materialet infogades digitala etiketter för att underlätta arbetet med filerna, och dels så har 

stora delar av det inspelade materialet transkriberats i Inqscribe.  

Under arbetet med delstudierna har metodologisk triangulering tillämpats (Lincoln & Cuba, 

1986; Cohen et al., 2011) eftersom flera former av datainsamlingsmetoder har använts. I tre 

av fyra delstudier används olika data för att belysa aktuella frågor ur flera perspektiv samt för 

att stärka validiteten. Två av delstudierna har samskrivits med andra vilket innebär att flera 

personer har resonerat kring materialet. Olika frågor har ställts till det insamlade materialet 

och genom att analysera materialet har olika mönster identifierats.  
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För att motverka de problematiska aspekterna att ha en dubbelroll, som forskare och lärare 

(kollega) så har jag gjort några olika aktiva val. Jag valde att ha strukturerade intervjuer med 

lärarna, både vid de enskilda intervjuerna och vid den muntliga utvärderingen för under 

intervjusituationen distansera mig som kollega och förlita mig på det material som jag som 

forskare i förväg framställt. Transkriberingen av materialet medförde en tydlig distansering 

till empirin och jag valde även att kalla lärarna för nummer, lärare 1-6, vilket också bidrog till 

en distansering till de bakomvarande personerna.  

De samlade studierna som ligger till grund för arbetet är att beteckna som fallstudier (Cohen 

et al., 2011). Det kan vara problematiskt att generalisera utifrån fallstudier, eftersom de 

belyser ett fenomen utifrån en speciell grupp eller en speciell aspekt, men de kan ändå ge 

värdefull information (Lindberg & Sahlin, 2011), eftersom fallstudier ger unika exempel på 

riktiga personer i verkliga situationer (Cohen et al., 2011).  

/…/ just as the generalizability of single experiments can be extended by replication and 

multiple experiments, so, too, case studies can be part of a growing pool of data, with multiple 

case studies contributing to greater generalizability. (Cohen et al., 2011, s. 294) 

En tydlig beskrivning av den aktuella kontexten ger läsaren möjligheten att bedöma likheten 

med andra kontexter och avgöra om resultaten är tillämpbara i andra sammanhang (Lincoln 

& Guba, 1986). 

4.2 Den dubbla rollen som forskare och lärare 
Detta arbete har skrivits inom ramen för CUL-forskarskola, som är en möjlighet för lärare att 

forskarutbilda sig. För att överhuvudtaget vara behörig behövs en lärarexamen. Under tiden 

som CUL-doktorand har jag kombinerat forskning med att arbeta kvar som lärare på min 

skola och därmed har jag under dessa år axlat den dubbla rollen som både lärare och forskare. 

Jag valde även att göra den största delen av den empiriska datainsamlingen på min egen skola 

där jag har arbetat sedan 2007.  

The issue of researcher membership in the group or area being studied is relevant to all 

approaches of qualitative methodology as the researcher plays such a direct and intimate role 

in both data collection and analysis. Whether the researcher is an insider, sharing the 

characteristic, role, or experience under study with the participants, or an outsider to the 

commonality shared by participants, the personhood of the researcher, including her or his 
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membership status in relation to those participating in the research, is an essential and ever-

present aspect of the investigation. (Dwyer & Buckle, 2009, s. 55) 

När jag som lärare går in som forskare i en skolmiljö, så är det en för mig känd miljö där jag i 

förväg känner till koder och strukturer. Att jag dessutom valde min egen arbetsplats som 

empirisk grund underlättade troligtvis att jag i min roll som forskare släpptes in. Den 

forskande läraren är redan en del av verksamheten och är redan känd och betrodd som 

kollega. Forskaren var således redan känd för en del av respondenterna, framförallt lärarna 

och Walford (2008) menar att när forskaren blir mer välbekant så är det mer troligt att 

deltagarna beter sig som vanligt och att bilden därmed blir mer rättvisande. Den förförståelse 

som jag har gör att jag kan göra tolkningar och avvägningar baserade på de förkunskaper jag 

har. Engelsen (2006) kallar detta för att vara ”insider” och skriver: 

/…/ insideren står i en privilegert posisjon i forhold til sitt praksisfelt, og at han av den grunn 

har tilgang til mer pålitelig kunnskap enn det en observatør har. Antagelsen om insiderens 

privilegerte posisjon finner vi i sammenhenger hvor førstehåndserfaring er en vesentlig 

ingrediens. Utgangspunktet er den oppfatningen at insideren har privilegert tilgang til data 

som antas å være nært knyttet til selve definisjonen av virksomheten (eksempelvis det å være 

lærer). Et resultat av dette er fokus på lærere som forsker på sin egen praksis, med det 

utgangspunktet at slik forskning vil kunne gi en annen kunnskap om undervisning og 

lærerarbeid, enn det den eksterne forskeren kan konstruere /…/. (Engelsen, 2006, s. 105) 

Skolan är en naturlig miljö för den forskande läraren och att arbeta med båda lärare och 

elever är en del av läraryrket därmed genomfördes insamlandet av empiri i kända situationer. 

Alexandersson (2006) menar att fokus bör flyttas från forskning om läraryrket till forskning i 

läraryrket.  

Har forskningen inte hög aktualitet, och är inte erhållna resultat användbara i nuet, kommer 

forskningen inte att upplevas som meningsfull av verksamma lärare. (Alexandersson, 2006, s. 

366) 

Att göra de empiriska studierna på den egna praktiken och samtidigt aktivt vara en del i 

praktiken kan leda till att resultaten snabbare kommer tillbaka in i verksamheten och kan bli 

en del av utvecklingsarbetet (Engelsen, 2006). Det finns pågående forskning både nära 

praktiken och av praktiker. Praktiknära forskning, Deltagande aktions-forskning, 

Aktionsforskning och Learning Study är olika begrepp för detta. Denna inriktning kritiseras 
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ibland för att vara normativ och att resultaten inte går att tillämpa utanför kontexten 

(Folkesson, 2012). Resultaten kan uppfattas som subjektiva (Engelsen, 2006). 

Det finns även problematiska aspekter av att ha dubbla roller; som lärare och forskare och att 

vara en ”insider”. 

For each of the ways that being an insider researcher enhances the depth and breadth of 

understanding a population that may not be accessible to a nonnative scientist, questions 

about objectivity, reflexivity, and authenticity of a research project are raised because perhaps 

one knows too much or is too close to the project and may be too similar to those being 

studied. (Kanuha, 2000, s. 444) 

Att bedriva forskning i en känd miljö medför en risk att du som forskare inte 

uppmärksammar vissa fenomen eftersom de redan är kända för dig och ses som alldagliga. 

Det kan också uppstå etiska och moraliska problem som är kopplade till forskarens dubbla 

roller som kollega och forskare. Det kan också finnas en viss risk att respondenterna försöker 

ge det de tror att forskaren vill ha eftersom de känner forskaren och vill att det ska går bra 

med kollegans forskning 

All forskning inbegriper etiska överväganden och etiska förhållningssätt. Forskare ställs inför 

en rad ställningstagande och val under forskningsprocessen och därför är forskning alltid mer 

eller mindre subjektiv. Det kan handla om det urval av frågor som görs eller de förkunskaper 

som forskaren redan har om sitt studieobjekt. Mauthner, Birch, Miller och Jessop (2002) 

anser att en viktig fråga att uppmärksamma är vem forskaren identifierar sig med och vem 

som identifieras som den andra. Det går aldrig att vara neutral och när den forskande läraren 

går in i ett klassrum så bär han eller hon med sig tolkningar, kunskaper och föreställningar 

om praktiken. Allt forskningsmaterial tolkas och därför är det viktigt att vara transparant och 

redogöra sina egna utgångspunker (Larsson, 2005). Mauthner et al. (2002) skriver: 

What is the balance of personal and social power between those involved in the research? 

What are the specific social and personal locations of the people involved in my research in 

relation to each other? Who am I identifying with, who am I positioning as `other`, and why. 

(Mauthner et al., s.183) 
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I linje med detta har jag varit tydlig med att redogöra för mina egna utgångspunkter som 

forskande lärare i min egen praktik. Insamlandet av empiri påverkas av mig som person och 

även de relationer som kan finnas mellan forskaren och respondenterna kan påverka.  

 

 

 

4.3 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reabilitet är två krav som ställs på vetenskaplig forskning.  

Validity is widely regarded as the extent to which a study is seen as investigating what it 

aimed to investigate, or the degree to which the research findings actually reflect the 

phenomenon being studied. (Åkerlind, 2012, s. 123) 

Validitet handlar om i vilken utsträckning som ett mätinstrument mäter det som man har 

avsett att mäta. Den interna validiteten handlar om de slutsatser som man har dragit i den 

aktuella situationen är trovärdiga eller inte och den interna validiteten kan ökas om man 

sorterar bort faktorer som kan påverka studien. Cohen et al. (2011) beskriver intern validitet 

på följande sätt: 

Internal validity seeks to demonstrate that the explanation of a particular event, issue or set of 

data which a piece of research provides can actually be sustained by the data. /…/ Findings 

must describe accurately the phenomena being researched. (Cohen et al., 2011, p183) 

Det finns olika aspekter av validitet i relation till kvalitativ forskning. En aspekt som har en 

tydlig koppling till min egen forskning är pragmatisk validitet: 

Another aspect of qualitative research validity includes the extent to which the research 

outcomes are seen as useful (Sandberg, 1994; Kvale, 1996) and the extent to which they are 

meaningful to their intended audience (Uljens, 1996). The research aim becomes to provide 

useful ‘knowledge’, where knowledge becomes defined as the ability to perform effective 

actions (Kvale, 1996). Research outcomes may then be judged in terms of the insight they 

provide into more effective ways of operating in the world (Marton, 1996; Entwistle, 1997; 

Marton & Booth, 1997). (Åkerlind, s.124) 
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Reabilitet handlar om att resultaten är tillförlitliga och huruvida resultaten blir lika ifall 

samma mätning genomförs igen (Cohen et al., 2011). 

Reliability is essentially a synonym for dependability, consistency and replicability over time, 

over instruments and over groups of respondents. /…/ For research to be reliable it must 

demonstrate that if it were to be carried out on a similar group of respondents in a similar 

context (however defined), then similar results would be found. (Cohen et al., 2011, s. 199) 

En del kvalitativa forskare förespråkar alternativa begrepp för att diskutera kvalitativa studier. 

Lincoln och Guba (1986) använder begrepp som trovärdighet (istället för intern validitet), 

överförbarhet (istället för extern validitet), objektivitet och tillförlitlighet (istället för 

reliabilitet) (Lincoln & Guba, 1986). 

Datainsamlingen består av både enkäter, intervjuer och loggning av aktivitet på 

lärplattformen. Vid skrivandet av delstudierna så har metodologisk triangulering använts för 

att öka validiteten (Cohen et al., 2011).  

En praktisk teknik, som har utvecklats för validering av analyser inom ramen för en 

etnografisk tradition är den sk trianguleringen. Triangulering är en sjöfartsterm, som innebär 

att det är möjligt att få reda på sin position genom att relatera sig till flera punkter i terrängen. 

I överförd betydelse innebär detta då att man i en empirisk studie har flera källor som belägg 

för sin beskrivning /…/. Utgångspunkten är sedan att samstämmighet mellan olika källor är 

tecken på validitet. (Larsson, 2005, s. 20-21) 

I detta fall så har olika former av data använts för att analysera samma fenomen, så kallad 

tekniktriangulering (Larsson, 2005, s. 21) eller cross-checking of data (Lincoln & Guba, s. 

18-19). Till exempel så har frågor om elevers användning analyserats med data från 

elevenkäter, fokusgruppintervjuer med elever och lärarintervjuer. Även combined levels of 

triangulation har använts då både det empiriska materialet bygger på individundersökningar 

och gruppundersökningar (Cohen et al., 2011, s. 196). 

4.4 Forskningsetiska aspekter 
Anonymitet och konfidentialitet är viktiga etiska aspekter inom forskning (Vetenskapsrådet, 

2011). I delstudierna är skolorna avidentifierade och i detta arbete benämns de som skola 1 

och skola 2. Dialog har förts med gymnasieskolorna ifråga om insamlandet av material samt 

genomförandet av studierna. För att skydda deltagarnas identitet så är både elever, klasser 
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och lärare avidentifierade. I delstudierna kallas lärarna för lärare 1, 2 och så vidare. Eleverna 

är alltid avidentifierade och enskilda enkätsvar går inte att koppla till person. Fokusgrupperna 

behandlas som enheter och kallas bara för olika nummer och vid citat ifrån en 

fokusgruppintervju anges bara detta nummer. Inga videoinspelningar gjordes, utan endast 

ljud spelades in.  

Lärarna valde själva att vara med och godkände projektets premisser. Eleverna var över 15 år 

och har fått information om projektet i förväg. Eleverna kunde välja att inte besvara 

enkäterna och har samtyckt till att medverka i fokusgruppintervjuer. Frågorna som ställdes 

till eleverna var av mer allmän karaktär snarare än personlig, så som ”Hur ofta använder du 

skoldatorn i skolan för skolarbete?”. Materialet har förutom att det redovisas i fyra delstudier 

presenterats för deltagarna på olika sätt. Fyra rapporter har skrivits, varav en speciell 

elevversion (Haglind, 2013, 2013b, 2014a, 2014b). För eleverna som svarat på enkät på skola 

2 så har resultaten muntligen redovisats. Resultat har även presenterats för skoledning och 

olika lärargrupper. 
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5 Sammanfattning av delstudierna 
I detta avsnitt redovisas en sammanfattning på svenska av de fyra delstudierna. Delstudierna 

bifogas i sin helhet i slutet av uppsatsen. 

5.1 Student Use of Digital Technologies for Schoolwork in Upper 

Secondary 
Studien handlar om elevers användningsfrekvens och användningsområde av skoldatorn och 

elevens privata mobiltelefon och bygger på undersökningar som genomfördes på två olika 1:1 

gymnasieskolor 2013. Både elevenkät och fokusgruppintervjuer med elever genomfördes 

med sammanlagt sju klasser. På skola 1 genomfördes elevenkäten och 

fokusgruppintervjuerna i slutet av vårterminen 2013. På skola 2 genomfördes elevenkäten 

och fokusgruppintervjuerna mot slutet av höstterminen 2013. Både enkät och frågeformulär 

för fokusgruppintervjuerna innehöll några frågor som var likadana och därför har de kunnat 

användas i en gemensam analys. En av frågorna som var med i den gemensamma analysen är 

”Hur ofta tar du med sig datorn till skolan” och en annan fråga är ”Hur ofta använder du 

datorn i skolan till skolarbete?” 

För det första visar studien att alla elever på skolan inte har med sig sin skoldator till skolan 

varje dag och att även om de har med sig den varje dag så använder de den inte varje dag för 

skolarbete.  

För det andra visar studien att det finns en skillnad mellan elever som går ett 

högskoleförberedande program och ett yrkesförberedande program när det gäller frekvens av 

användande eller vad tekniken används till.  

För det tredje visar studien att eleverna använder sin mobiltelefon både i skolan och hemma 

för skolarbete. Dessa resultat visar att även elevernas privata mobiltelefoner är ett mobilt 

verktyg att ta i beräkningen när det gäller diskussionen om digitaliseringen av 

undervisningen. Detta visar att eleverna använder mer än ett digitalt verktyg för att lösa sitt 

skolrelaterade arbete.  

För det fjärde visar studien att datorn mest används för traditionellt skolarbete såsom att 

anteckna, skriva texter och söka information samt att eleverna använder datorn mest frekvent 

i ämnet svenska och minst i ämnet matematik. Som fördelar med att ha en egen skoldator 
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nämner eleverna att det är lättare att hålla ordning på sina saker och att det är enklare att 

skriva en uppsats på datorn jämfört med att skriva på papper med penna.  

Studien visar att tillgång till digitala verktyg inte automatiskt genererar användning av 

digitala verktyg för skolarbete vare sig i skolan eller hemma och att det finns en skillnad 

mellan elever hur ofta de använder digitala verktyg för skolarbete i en miljö där tillgången till 

digitala verktyg är hög. 

5.2 Students´ Use of Mobile Phones for School work 
Syftet med delstudie 2 är att undersöka relationen mellan elevernas användning av 

mobiltelefonen för skolarbetet hemma och deras uppfattning om skolrelaterad användning av 

mobiltelefonen i skolan. Analysen bygger på en enkätundersökning som genomfördes med en 

klass på gymnasiet tidigt på vårterminen 2014, då eleverna gick i årskurs 1. Analysen är gjord 

utifrån att betrakta mobiltelefonen som ett boundary object.  

Studien visar att nästan hälften av eleverna inte visste hur de skulle använda mobiltelefonen 

för skolarbete eller att de inte vill använda mobiltelefonen för skolarbete. Samtidigt tar dessa 

elever med mobiltelefonen till skolan och identifierar flera möjliga användningsområden av 

mobiltelefonen för att arbeta med skoluppgifter i skolan. I enkäten fick eleverna definiera sig 

som användare av digital teknik utifrån fyra kategorier; nybörjare, normalanvändare, van 

användare och expertanvändare. Resultaten visar att de elever som identifierar sig som 

expertanvändare är mest restriktiva när det gäller vilka användningsområden för skolarbete 

som de anser att mobiltelefonen är lämplig för.  

Resultaten visar att eleverna använder mobiltelefonen till skolarbete hemma för att göra 

uppgifter som de också uppfattar att verktyget passar för, såsom att kommunicera med 

klasskamrater via sms, söka efter information på internet, titta på bilder, använda 

mobiltelefonen som en kalender, för översättning av ord och att använda mobiltelefonen som 

miniräknare.  

Resultaten visar vidare att elever uppfattar begränsningar med att använda mobiltelefonen som 

ett verktyg för skolarbete. Dessa begräsningar delas in i fyra kategorier. Den första kategorin 

handlar om att det finns begräsningar i själva mobiltelefonen, till exempel att den har en liten 

skärm. Den andra kategorin handlar om uppfattningar om mobiltelefonen som ett verktyg för 

skolarbete. Den tredje kategorin handlar om mobiltelefonen som distraktionsmoment. Den 
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fjärde kategorin handlar om relationen mellan hur skoluppgifter är designade i förhållande till 

vilken potential det finns i mobiltelefonen. 

Resultaten i delstudie 2 indikerar att de flesta eleverna ser mobiltelefonen som ett komplement 

till skoldatorn, inte som ett ersättningsverktyg. Resultaten indikerar också att mobiltelefonen 

inte är ett integrerat verktyg för skolarbete i skolan men att eleverna använder mobiltelefonen 

hemma för skolarbete. Eleverna upprätthåller gränser för användning och markerar skillnader. 

5.3 Resources and Filters – Analysing the Digital Divide in a 1:1 

Environment 
Syftet med delstudie 3 är att analysera elevernas tillgång och användning av digitala verktyg 

för skolarbete. Frågor om användning och tillgång kopplas samman med förutsättningar att 

integrera en lektionsdesign. Studien innehåller två forskningsfrågor; (1) Är tillgång till en 

artefakt tillräckligt för att överbrygga digitala klyftor gällande digital kompetens när det 

gäller uppgifter med högre komplexitet? och (2) Vilka är villkoren vid genomförandet av en 

IKT-rik lektionsdesign i en teknik-rik miljö? Studien bygger på analyser av två elevenkäter, 

fokusgruppintervjuer med elever och individuella lärarintervjuer.  

Studien visar att visar att eleverna generellt sett inte använder skoldatorn i hög utsträckning i 

skolan för skolarbete. Studien visar på att elever som går högskoleförberedande program i 

högre utsträckning använder sin elevdator i skolan för skolarbete än elever som går ett 

yrkesförberedande program. Detta leder t.ex. till att de får fler chanser att i skolan träna sin 

digitala kompetens.  

Tre olika nivåer av användarfrekvens identifierades: låg; medel och hög. Fyra av nio 

fokusgrupper från yrkesförberedandeprogrammen VVS- och Fastighetsprogrammet och 

Vård- och omsorgsprogrammet definierades som lågfrekvensanvändare och nio av elva 

fokusgrupper från högskoleförberedandeprogrammen Ekonomiprogrammet, 

Samhällsprogrammet och Teknikprogrammet definierades som högfrekvensanvändare. 

Elever som går ett högskoleförberedande program tar med sig datorn och använder den som 

ett verktyg nästan varje dag. De kan också identifiera fördelar med att ha en egen skoldator; 

de ser datorn som ett verktyg för skola och för skolarbete. Dessa elever kan också identifiera 

olika användningsområden samt ta egna initiativ för användning av skoldatorn. Resultaten 

från lärarintervjuerna bekräftade denna bild. 
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Andelen av elever som har med sig datorn varje dag till skolan och som använder datorn 

varje dag i skolan för skolarbete har sjunkit från årskurs 1 till årskurs 2. Resultaten indikerar 

att eleverna faktiskt inte behöver ta med sig datorn varje dag, uppenbarligen klarar de sig 

ändå.  

Att eleverna inte tar med sig sin skoldator till skolan får konsekvenser. Det kan leda till att 

läraren planerar sin undervisning så att den går att genomföra utan digitala verktyg. Om inte 

digitala verktyg används så utvecklar lärarna inte vana att använda digitala verktyg i sin 

undervisning. Om inte uppgifter skapas så att digitala verktyg används eller måste användas 

så tränas eleverna inte i att utveckla sina digitala kompetenser i ett formellt lärande, en del 

kan kanske göra detta på egen hand, men långt ifrån alla elever. Datorn identifieras i denna 

studie som en resurs och när eleverna inte tar med sig eller använder sin dator i skolan för 

skolarbete så identifieras detta som ett negativt filter (Luckin, 2010). Resultaten i delstudie 3 

visar att det finns en betydande skillnad mellan tillgång och användning vilket visar på att 

tillgång inte är tillräckligt för att över brygga den digitala klyftan. Denna studie visar också 

på skillnaden mellan elever på olika program i relation till denna fråga. 

5.4 Collaboration and Use of LMS in Lesson Design 
Syftet med delstudie 4 är dels att analysera användningen och betydelsen av lärplattformen 

för en lärargrupp under arbetet med en gemensam lektionsdesign. Dels att analysera hur 

lärarna uppfattade samarbetet inom gruppen under arbetet med lektionsdesignen. Materialet 

bygger på lärarintervjuer, en grupputvärdering med lärare och loggad läraraktivitet på skolans 

lärplattform.  

Vikten av tid är något som återkommer i lärarintervjuerna. Det är viktigt att få tid att arbeta 

tillsammans med utvecklingsarbete. Flera av lärarna i gruppen anger detta som ett av skälen 

till att de ville vara med i gruppen. Tid nämns också som en faktor i relation till att skapa en 

bra arbetsgrupp. Det tar tid innan man känner sig helt säker i gruppen och innan man hittat 

sin plats i gruppen, innan arbetet i gruppen blir effektivt och produktivt. 

Samarbetet identifieras som en nyckelfaktor. Det var ett bra klimat i gruppen och det fanns en 

vilja att bidra och att dela med sig. Det uppfattades som något positivt att de olika 

gruppmedlemmarna hade med sig olika kunskaper och erfarenheter med sig in i gruppen. 

Resultaten visade att det är värdefullt att få höra hur andra tänker, resonerar och lägger upp 

sin undervisning. Det är också värdefullt att lära av varandra. 
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Vikten av det informella mötet är något som flera av gruppdeltagarana tar upp och som 

diskuteras. Att stöta på varandra i korridoren och stämma av med varandra, fråga något eller 

utbyta material är exempel på informella möten. Resultaten visar att detta har bidragit till 

känslan av samhörighet. 

Dessutom visar studien att lärplattformen inte bara är att betrakta som en lagringsplats för 

material eller ett sätt att transportera material från en person till en annan. Genom att bläddra 

igenom materialbanken så gavs det tillfällen för reflektion för eget lärande i och med att 

läraren dels fick se nytt material men också på så sätt kunde se hur andra tänker, resonerar 

och lägger upp sin undervisning. I denna delstudie så identifieras gruppens arbete som ett 

exempel på en samverkan mellan forskning och beprövad erfarenhet. 
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6 Slutsatser och diskussion 
När samhället som helhet digitaliseras reflekteras detta också i skolans verksamhet. Den 

digitala infrastrukturen i skolan byggs ut. Digitala system och verktyg för administration av 

utbildning och undervisning förs in. Lärare och elever ges tillgång till digitala verktyg för 

undervisning och lärande. Att många kommuner satsat på s.k. 1-1 projekt vittnar om denna 

process. Samhällets digitalisering innebär också att elever (och lärare) i allt högre 

utsträckning blir vardagsanvändare av digitala redskap och vi kan till exempel se att många 

elever, speciellt i de äldre åldrarna tar med sig sina mobiltelefoner till skolan. Tillgången till 

en digital infrastruktur och digitala verktyg i samhället som helhet är god (Findahl, 2014; 

European Scoolnet, 2013) och användningen hög. Likaså är tillgången till digital infrastruktur 

och digitala verktyg i svenska skolor hög (Wastiau et al., 2013; European schoolnet, 2013; 

OECD, 2011; Hylén, 2013), medan flera undersökningar visar att den pedagogiska 

användningen av verktygen är mindre väl utvecklad och mindre omfattande (Wastiau et al., 

2013, Hylén, 2013). Utifrån utgångspunkten att tillgången till digitala verktyg i skolan är god, 

så är det centrala i detta arbete att studera användningen av dessa verktyg och vad som 

påverkar densamma.  

Närmare bestämt handlar detta arbete om gymnasieskolans digitalisering och användningen 

av digitala verktyg i denna.  

Studierna har genomförts i en kommunal gymnasieskola som gjort en programmatisk 

satsning på ett 1-1 projekt byggd på en kommungemensam vision. En grundsten har varit 

bygga upp en digital infrastruktur och att ge alla elever tillgång till digitala verktyg. I 

programmet ingick också att kompetensutveckla lärare och att utveckla den pedagogiska 

användningen av digital teknologi. Dessutom satsade gymnasieskolan på utvärderingar av 

såväl teknologidelen i satsningen som pedagogiska frågor, bland annat pedagogisk 

användning (Player-Koro et al., 2013).  

I arbetet har användningen av tre olika digitala verktyg studerats; skoldatorn, elevernas 

privata mobiltelefon samt skolans lärplattform. Dessa tre verktyg kan betraktas som viktiga 

och centrala i gymnasieskolans lärandemiljö eller kontext för lärande resurser (Luckin, 2010). 

Skoldatorn är det generiska digitala verktyg som alla elever skall ha tillgång till som resurs. 

Skolans lärplattform är vad vi kan kalla en resurs för att pedagogiskt administrativt 

strukturera och knyta ihop lärare och elevers undervisnings- och lärandearbete. 
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Lärplattformen är navet i skolans digitala infrastruktur eller uttryckt med Luckins (2010) ord, 

skolans resursekologi. Mobiltelefonen är en resurs som de allra flesta elever har med sig till 

skolan och som utanför skolan har en hög användningsgrad. Den är, eller snarare blir, ett 

gränsobjekt då den kan ses som något som både tillhör och inte tillhör skolarbetet och som 

samtidigt erbjuder möjligheter till skolarbete men även icke skolrelevant användning. Frågan 

är i vilken utsträckning och på vilket sätt mobiltelefonen kan och kommer att användas som 

en resurs i skolarbete i skolan och för skolarbete utanför skolan. En specifik fråga är hur 

användning av dessa resurser filtreras i skolarbetet, av lärare och elever. 

Sammanfattningsvis är syftet att undersöka användningen av digitala verktyg för skolarbete, 

samt förutsättningar för denna användning, i en miljö med god tillgång till digitala 

teknologiska resurser och en utbyggd infrastruktur. Tre forskningsfrågor är i fokus: (1) Hur 

ser användningen av skoldatorer och mobiltelefoner ut för skolarbete, både inom och utanför 

skolan? (2) Vad är elevernas och lärarnas uppfattning om digitala verktyg och deras 

användbarhet för pedagogiska syften? och (3) Vilka funktioner har skolans lärplattform i 

lärares gemensamma lektionsplanering? Frågeställning 1 och 2 är samlingsfrågor och 

studeras i delstudie 1, 2 och 3. Frågeställning 3 är utgångspunkt för delstudie 4. 

Delstudie 1 handlar om elevers användning och användningsfrekvens av de digitala 

verktygen skoldator och mobiltelefon både hemma och i skolan. Resultaten i denna studie 

leder vidare till delstudie 2 och 3. I delstudie 2 undersöks den ambivalens som observerades i 

delstudie 1 angående elevers användning och uppfattning om den egna privata 

mobiltelefonen som ett verktyg för skolarbete, både i skolan och hemma. Förutom elevernas 

användning av mobiltelefonen så undersöks även deras uppfattning om användning av 

mobiltelefonen som ett verktyg för skolarbete. 

Den tredje delstudien fördjupar analysen av elevers användning av de två digitala verktygen 

skoldatorn och mobiltelefonen. Analysen fördjupas genom breddning av det empiriska 

underlaget och genom att Luckins (2010) Ecology of Resource Model (EoR) används som 

teoretiskt redskap.  

Den fjärde studien fokuserar skolans lärplattform och undersöker användning av denna inom 

ramen för lärares kollegiala samarbete med en lektionsdesign.  
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6.1 Centrala slutsatser 
Resultaten från delstudie 1, 2 och 3 visar på skillnader mellan olika elever både gällande hur 

ofta de använder digitala verktyg, hur de resonerar kring användning av digitala verktyg samt 

vilka uppfattningar de har om digitala verktyg. Resultaten visar att användningen i 

klassrummen, trots lika tillgång, ser olika ut.  

Delstudie 1 (Haglind, 2014c), delstudie 2 (Ott, Haglind & Lindström, 2014) och delstudie 3 

(Haglind, Godhe & Lindström, 2015) diskuterar relationen mellan elevers tillgång och 

användning av digital teknik i skolan. Resultaten visar att trots god tillgång till digital teknik i 

skolmiljön så är användningen relativt låg. Vidare så visar delstudiernas resultat på ett 

mönster där elever som går på högskoleförberedande program i större utsträckning tar med 

sig skoldatorn till skolan och använder den i högre utsträckning både i skolan och hemma för 

skolarbete, än de elever som går på ett yrkesförberedande program. Det kan här vara lämpligt 

att upprepa att eleverna i denna datainsamling följer Gy 11, där det finns en tydligare skillnad 

i struktur och upplägg mellan högskoleförberedande och yrkesförberedande program. 

Resultaten indikerar att eleverna på de högskoleförberedande programmen har en annan 

uppfattning om digital teknik som redskap för skolarbete än elever på yrkesförberedande 

program samt att elever ges olika förutsättningar att bemästra IKT för att lära baserat på 

programinriktning. 

Delstudie 1, 2 och 3 visar att distributionen av skoldatorer till elever i en 1:1 miljö har 

medfört både möjligheter och hinder och att tillgång till av skolan distribuerad digital teknik 

inte alltid leder till en hög grad av användning. Dessa resultat bekräftas av Håkansson 

Lindqvist (2013, 2015) och Hatakka et al. (2013). Delstudierna visar också på att bilden av 

användningsmönstret är komplext och indikerar att det finns en skillnad mellan elever både 

vad gäller användning och uppfattning av digitala verktyg. Då tillgången till teknologi är hög 

så blir det relevant att problematisera användningen för att kunna undersöka frågor så som 

”hur ofta”, ”till vad” och ”hur”. 

Delstudie 1 (Haglind, 2014c) visar att en del elever använder sin mobiltelefon både i skolan 

och hemma för skolarbete. Majoriteten av eleverna i studie 1 använder dock aldrig eller 

nästan aldrig sin mobiltelefon för skolarbete vare sig i skolan eller hemma. Delstudie 2 (Ott, 

Haglind & Lindström, 2015) visar att eleverna har med sig mobiltelefonen till skolan varje 

dag och att en del elever använder mobiltelefonen för skolarbete både hemma och i skolan 
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någon gång i veckan. Däremot så uppfattar eleverna begränsningar och hinder för att använda 

mobiltelefonen som ett verktyg för skolarbete. Användningen filtreras av dessa uppfattningar. 

På liknande sätt visar Clark et al. (2009) att elever skiljer mellan användning av digital 

teknologi i skolan och hemma, både gällande användningsområde och verktyg (ibid).  

Delstudie 2 visar att mobiltelefonen inte utmanar de etablerade verktygen för skolarbete 

eftersom den inte används i någon högre utsträckning för skolarbete. Eleverna skiljer mellan 

användning i skolan och användning hemma och studien visar på en ambivalens hos elever 

gentemot att se mobiltelefonen som ett verktyg för skolarbete. Det finns dock elever som 

använder både datorn och mobiltelefonen för att utföra olika typer av uppgifter i skolmiljön. 

De använder mobiltelefonen främst som miniräknare samt för att översätta ord och 

kommunicera med sms, med andra ord för uppgifter som passar den typen av verktyg väl. 

Datorn å andra sidan använder de för att bland annat skriva texter och anteckna (Ott, Haglind 

& Lindström, 2014). Resultaten indikerar att elever använder datorn och mobiltelefonen som 

resurser för olika ändamål och att de har möjlighet att själva välja bland dem. Med andra ord 

så finns det flera olika resurser i elevernas Zone of Available Assistance (ZAA) (Luckin, 

2010) som eleverna kan användas sig av när de ska genomföra skolarbete. Studierna visar på 

hur elevernas Zone of Proximal Adjustment (ZPA) – som ett urval av ZAA – definieras i och 

av användning samt av såväl elever som lärare. Det eller de verktyg som eleven väljer att 

använda vid arbete med skolarbete motiverar de med hur väl de uppfattar att verktyget är 

lämpat för skolarbete eller i vilken grad de tycker att det överhuvudtaget behövs ett digitalt 

verktyg för att lösa uppgiften. 

Delstudierna visar att flera olika faktorer kan identifieras som filter (Luckin, 2010) i relation 

till elevernas användning av datorn och mobiltelefonen för skolarbete. Som utvecklats i 

teoridelen (se sid 31-32) är ett filter något som kan både bidra till och försvåra användningen 

av de resurser som finns i en persons ZAA (se sid 30). Exempelvis så kan de uppfattningar 

som eleven har om skoldatorn som verktyg för skolarbete samt elevens förmåga att använda 

datorn som ett verktyg för lärande vara filter som på olika sätt möjliggör eller förhindrar 

elevens användning av resurserna. Hur läraren konstruerar arbetsuppgifter och vilka verktyg 

som behövs för att lösa dessa är andra aspekter som kan ses som filter eftersom de kan 

möjliggöra eller förhindra användningen av de tillgängliga resurserna.  
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Liknande filter kan även identifieras för elevernas användning av mobiltelefonen. I delstudie 

2 framgår det att elevernas uppfattning av mobiltelefonen som ett verktyg för skolarbetet 

visar att de ser hinder och begränsningar hos verktyget, vilket i sin tur fungerar som ett filter 

eftersom det påverkar deras uppfattning om och användning av mobiltelefonen för skolarbete 

både i skolan och hemma.  

Alla elever på de två skolorna har 1:1 datorer vilket innebär att de har tillgång till en 

skoldator som de förväntas använda både i skolan och hemma för skolarbete. När eleven inte 

tar med sig datorn till skolan så identifieras detta i delstudie 3 som ett negativt filter. Att 

skoldatorn de facto filtreras bort och inte blir tillgänglig som resurs är också relaterad till hur 

undervisningen är upplagd. Att denna inte utformas så att skoldatorn blir en relevant resurs 

innebär också en filtrering. Resultatet blir en ”ond spiral” där skoldatorn som resurs filtreras 

bort av ömsesidigt stöttande negativa filtreringsmekanismer. 

Tidigare forskning och även studierna i detta arbete visar på att det ”lätt uppstår en ond 

spiral”. När eleverna inte tar med sig datorn till skolan för att de anser att den används för lite 

i undervisningen så kan inte heller lärarna planera för en undervisning där eleverna måste 

använda digitala redskap. Därför planerar lärarna undervisningen så att den går att genomföra 

utan digitalt redskap vilket i sin tur leder till att eleverna faktiskt inte behöver ha med datorn 

och därför lämnar den hemma. För att komma ur denna onda cirkel så behöver lärarna stötta 

eleverna i deras användning av digitala verktyg för skolarbete samtidigt som lärarna också 

behöver stöttas i sin egen användning av digitala verktyg i sin undervisning.  

Delstudie 4 (Haglind, 2015) tar sin utgångpunkt i ett arbete där lärare samarbetade för att 

designa lektioner där användningen av IKT är integrerad. Studien visar att detta arbete 

förutom att vara ett professionellt skolutvecklingsarbete också är en kontext för (kollegialt) 

lärande. Skolutveckling i denna form blir ett fundament för kompetensutveckling.  

Studien visar att lärplattformen är en viktig resurs i detta arbete. En grund för detta är att 

användningen av det gemensamma rummet på lärplattformen under det gemensamma 

planeringsarbetet skiljer sig åt mellan lärarna. En del både lägger upp eget material och 

använder andras, medan andra enbart använder det material som andra lagt upp. Att på egen 

hand ”bläddra” bland materialet bidrar till att de deltagande lärarna reflekterar över sin egen 

och andras undervisning. Lärplattformen blir en stödstruktur som ger upphov till olika 

processer, till exempel reflektionstillfällen som här identifieras som lärtillfällen. Denna typ av 
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stödstruktur kan stötta lärarna i att använda digitala verktyg i undervisningen samt bidra till 

att de utvecklar sin användning av verktygen. 

Lärarens användning av lärplattformen påverkas av faktorer så som vana vid att använda 

lärplattformen, uppfattning om lärplattformen och det material som finns på lärplattformen. 

De här aspekterna filtrerar användning av lärplattformen som resurs i den resursekologi som 

undervisningen och lärandet bygger på (Luckin, 2010). En annan intressant aspekt är att 

olikheter i hur lärarna använder sig av lärplattformen i arbetet med eleverna blir ett problem. 

Användningen av lärplattformen som administrativt och pedagogiskt strukturerande redskap 

filtreras av lärarnas design, deras kompetens osv. Detta innebär i sin tur att användningen av 

andra digitala resurser (t.ex. skoldatorn och mobiltelefonen) filtreras av användningen av 

lärplattformen. Man kan i Luckins termer se detta som en form av administrativ filtrering av 

en andra ordning (Luckin, 2010). En del av lärarna har approprierat (Wertsch, 1998) 

användandet av digitala verktyg som en del av sitt dagliga arbete som lärare och använder 

digitala verktyg både i klassrummet och arbetet med eleverna och för sitt eget arbete med 

förberedelse och vidareutveckling av sin undervisning. Andra lärare i gruppen har inte gjort 

detta i samma utsträckning. Planeringsgruppen blir, som ovan sagt, viktig för både 

skolutveckling i form av lektionsdesign och kompetensutveckling. För några av deltagarna så 

blir någon eller några av de andra deltagarna tydliga more able partners (se sid 32) eftersom 

de dels har tidigare erfarenhet av att arbeta aktivt med digitala verktyg i sin undervisning, och 

dels är tekniskt kompetenta att både lära nytt för egen del samtidigt som de stöttar sina 

kollegors arbete. Gruppens arbete stöttar enskilda individer både genom att de tillsammans 

designar en IKT-rik lektionsplanering, men också genom att gruppen följer varandra genom 

hela processen, samt att lärplattformen finns som en ryggrad. I intervjuer och utvärdering 

framgår det att lärarna värderar de informella mötena med andra lärare högt.   

Flera studier lyfter vikten och behovet av kompetensutveckling för lärare där den 

pedagogiska användningen av digitala redskap är i fokus (Tondeur et al., 2013; Balanskat et 

al., 2006; Wastiau et al., 2013; Bingimlas, 2009; Fleischer, 2012; Lindberg & Sahlin, 2011; 

Tallvid, 2014). Lärare som lär tillsammans identifieras som en nyckelfaktor i sammanhanget 

(ITLresearch, 2011; Chaib, Chaib & Ludvigsson, 2004; Penuel, 2006). I delstudie 4 (Haglind, 

2015) betonas, i likhet med dessa studier, det värdefulla i att lärare tillsammans får arbeta 

med integreringen av digitala verktyg i lektionsplanering.  
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6.2 Diskussion 
Digitaliseringen av skolan är en komplex fråga där flera olika faktorer spelar roll, både på 

skolnivå, lärarnivå och elevnivå. Tillgång till teknologi är en förutsättning för användning 

och både internationellt och nationellt har olika insatser gjorts för att öka tillgången till digital 

teknik för elever både i skolan och i hemmet (OECD, 2011; European Schoolnet, 2013; 

Wastiau, et al., 2013; Bocconi et al., 2013). En god tillgång till teknologi är nödvändig, men 

inte tillräcklig faktor för att garantera att teknologin faktiskt används för pedagogiska syften. 

Både uppfattningar om digitala verktyg och om den egna förmågan att hantera teknologi, har 

betydelse för lärares så väl som elevers användning.  

På skolnivå så förs de digitala verktygen, så som laptops och surfplattor, in i en befintlig 

infrastruktur och blir en viktig del av skolans infrastruktur. Många skolor har också byggt 

upp en digital infrastruktur för till exempel information, dokumentation och kommunikation. 

Dessutom, visar studier att elever i allt större utsträckning tar med sig sina privata digitala 

verktyg till skolan, framförallt sina smarta mobiltelefoner (European Scoolnet, 2013). 

Utvecklingen går mot mindre digitala enheter som möjliggör ett mobilt lärande. Hylén (2012) 

nämner tre drivkrafter för ett mobilt lärande; den låga kostnaden för mobila verktyg; de olika 

funktioner som mobil teknik tillhandahåller och tillgången till smartphones och surfplattor 

hos elever. Han (ibid) tar upp två hinder för mobilt lärande i skolan; att det saknas stöd och 

statliga satsningar i mobilt lärande och att beslutsfattare, föräldrar och lärare är negativt 

inställda till användning av mobiltelefoner i skolan. Han menar också att mobiltelefonen bör 

ses som ett komplement till datorer (stationär och bärbar) och inte som ersättare. 

Det finns en pågående diskussion om Bring Your Own Device (BYOD) som kretsar kring om 

man ska tillåta elever att ta med sig sina egna digitala verktyg till skolan. Diskussionen förs 

både internationellt och nationellt. Gymnasieelever i Sverige har i hög utsträckning tillgång 

till en egen mobiltelefon (Ott, Haglind & Lindström, 2014; Findahl, 2014; European 

Schoolnet, 2013) och elever tar på eget initiativ med sig sina privata mobiltelefoner till 

skolan och till viss del använder eleverna sin mobiltelefon både i skolan och hemma för 

skolarbete. Delstudierna pekar på att det inte är tillgången som är problematisk, den är god 

både i skolan och i hemmet. Istället är den kritiska punkten den stora skillnaden i 

användningen av de digitala verktygen mellan elever. Utifrån ett vidare resonemang är det 

enligt mig inte bara en rent pedagogisk fråga, utan det blir också en demokratisk fråga, när 
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elever ges olika förutsättningar att hantera teknik vilket in sin tur kan leda till att de ges olika 

förutsättningar att vara aktiva medborgare.  

När det gäller lärares användning av IKT så anser Bingimlas (2009) att ett hinder för att 

lärare ska integrera IKT i sin undervisning är att det finns ett motstånd till förändring och en 

negativ inställning till att integrera IKT hos en del lärare. Andra studier visar att läraren 

känner sig trygg i att använda IKT i klassrummet är en viktig faktor (Wastiau et al., 2013) 

och att lärarens tilltro till sin egen förmåga (self efficay) är viktig (Player-Koro, 2012). Lärare 

som tror på att de själva kan använda IKT i sin undervisning också i högre grad använder 

IKT i sin undervisning. En av delstudierna i denna licentiatuppsats visar att förändring är 

möjlig då lärare ges förutsättningar att tillsammans med andra lärare utveckla sin 

undervisning med IKT som ett pedagogiskt verktyg. En möjlig anledning till att det är så kan 

vara att det i gruppen skapades en trygghet och att lärarna fick möjlighet att lära av varandra 

och på så sätt stärkte sin kompetens och sitt självförtroende. 

På elevnivå så visar tidigare forskning att elevers motivation och engagemang till skolarbete 

höjs vid 1:1 initiativ (Hylén, 2013; Holcomb, 2009; Bebell, 2005; Lowther, Inan, Ross & 

Strahl, 2012; Keeengwe, Schnellert & Mills, 2012; Tallvid, 2010). Hylén (2013) presenterar 

en ”logisk tankekarta” kring frågor om IKT där bättre tillgång till IT leder till ökad 

användning av IT i lärandet som i sin tur leder till mer varierad IT-användning vilket till sist 

leder till bättre resultat för eleverna. Men om den ökade tillgången inte ger ökad användning, 

då blir det problematiskt att undersöka om eleverna får bättre resultat. Resultaten i delstudie 1 

och 3 (Haglind, 2014c; Haglind, Godhe & Lindström, 2015) visar att en mindre del av 

eleverna på yrkesförberedandeprogram tar med sig datorn varje dag. Detta kan grunda sig i 

att de inte ser datorn som en resurs för lärande eftersom den främst används som ett 

ersättningsverktyg för papper och penna till exempel då text skrivs digitalt.  

Lärare och elever approprierar både verktyg och idéer och föreställningar om hur verktyg 

används. Det är viktigt att förstå att denna appropriering inte sker automatiskt. Tillgång 

garanterar inte användning. Det kan även vara så att det uppstår ett motstånd hos individen 

(Wertsch, 1998). I Luckins termer filtreras användning av elevers och lärares föreställningar 

om vad som är lämplig eller korrekt användning (Luckin, 2010). Denna filtrering kan i 

praktiken ta sig uttryck som ett aktivt eller passivt motstånd. Detta skulle kunna vara en 
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förklaring till varför elever (och lärare) trots god tillgång till digitala verktyg inte använder 

sig av digitala verktyg i skolan.  

Resultaten i delstudierna indikerar att det dels finns en skillnad mellan hur elever ser på 

digitala verktyg som redskap för skolarbete och dels att det finns en skillnad mellan hur 

elever tar egna initiativ i relation till vilka redskap de vill använda. En del elever tar egna 

aktiva beslut hur och när de ska använda ett visst verktyg, medan andra elever är mer 

beroende av att användningen struktureras upp av andra. I dag finns det många olika slags 

resurser och en viktig fråga blir hur dessa resurser filtreras för att stötta elevers lärande. När 

skolan digitaliseras och nya redskap förs in i verksamheten synliggörs att denna 

skolutvecklingsproblematik även inkluderar lärares utveckling. 

Sammanfattningsvis visar arbetets fyra delstudier att en kontext för undervisning och lärande 

kan vara uppbyggd av digitala resurser men att det centrala i detta sammanhang är 

användningen av resurserna och hur denna användning påverkas av de förutsättningar som 

ges för användningen. Även om resurserna finns tillgängliga så filtreras användningen av 

olika faktorer. Studierna har visat både på användning av några centrala resurser; skoldatorn, 

lärplattformen och mobiltelefonen, samt identifierat några av de faktorer som filtrerar denna 

användning. Håkansson Lindqvist (2015b) skriver att  

/…/ identifying and making filters visible can be seen as an important part of identifying the 

possibilities and challenges related to the uptake and use of digital technologies, as in the case 

of a 1:1 initiative (ibid, s. 33).  

Detta arbete har lagt till några pusselbitar till kartan över användningen av digitala redskap i 

skolan och förståelsen av de mekanismer som filtrerar denna användning. 

6.3 Implikationer för praktiken 
Ur ett europeiskt perspektiv så har svenska elever god tillgång till digital teknik både i skolan 

och i hemmen, även om det finns skillnader. Trots god tillgång kan ett glapp identifieras 

inom svensk skola gällande tillgång och användning. Resultaten från delstudierna indikerar 

att det därmed inte räcker att studera relationen mellan tillgång och användning, det blir 

också viktigt att undersöka uppfattningar i relation till användning. Dessutom är det mönster 

som syns i delstudierna och som handlar om att det finns en skillnad vad gäller användning 

mellan elever som går ett högskoleförberedande och ett yrkesförberedande program, viktigt 
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att undersöka närmare. Det är viktigt att se om detta är något som bara är utmärkande för 

denna studie och denna årskull med elever, eller om detta är en skillnad som är bestående och 

att det finns en faktisk skillnad mellan olika gymnasieprogram. När den första 

datainsamlingen gjordes hade eleverna gått knappt ett år på gymnasiet och redan efter ett år 

gick det att uppmäta skillnader mellan olika elevgrupper. Denna skillnad förstärktes i årskurs 

2. Som jag ser det så är det något som har påverkat och skapat denna skillnad. I årkurs nio var 

eleverna ”blandade”, i samma klass fanns elever som sen valde Samhällsprogrammet, 

Ekonomiprogrammet eller Vård- och Omsorgsprogrammet. Det kan vara svårt att peka ut 

enskilda faktorer som avgörande, snarare handlar det om ett flertal faktorer. När resultaten 

från mina rapporter presenterades för skolledningen så diskuterades frågorna varför denna 

skillnad existerar och vad kan man göra åt den. Det är svåra frågor. Något som lyftes var att 

elever på yrkesförberedandeprogam inte är inne på skolan utan att de delvis är ute på APL 

(arbetsplatsförlagt lärande), men detta är inte utmärkande i årskurs 1 utan blir mer tydligt i 

årskurs 2. Ett gymnasieprogram består av gymnasiegemensamma ämnen och 

programgemensamma ämnen. Svenska är ett gymnasiegemensamt ämne som alla elever i den 

svenska gymnasieskolan läser, det är också ett ämne som i olika sammanhang nämns som ett 

skolämne där datorn används ofta (Hallerström & Tallvid, 2008; Grönlund et al., 2011; 

Haglind, 2014a). Trots detta menar lärarna att eleverna på de yrkesförberedande programmen 

använder datorn med lägre frekvens även i ämnet svenska, än eleverna som går 

högskoleförberedande program (Haglind, Godhe & Lindström, 2015). 

För att använda digitala verktyg i klassrummet behöver lärare ha både teknisk kompetens och 

kompetens att kunna pedagogiskt använda IKT i undervisningen. Detta arbete visar att lärare 

både söker och behöver ett vidare sammanhang för att få redskap att lära sig själva och att 

lära eleverna. Lärarna är tydliga med att detta måste ske i samverkan med sina kollegor 

(Player-Koro et al., 2013). Det visar på vikten av det kollegiala samarbetet och att få arbeta 

tillsammans med utvecklingsområden. En central fråga här blir vilka digitala resurser som 

blir viktiga i detta arbete. I delstudie 4 lyfts lärplattformen som en stödstruktur och resurs 

som här diskuteras ur ett lärarperspektiv. Arbetet visar också på vikten av att bygga hållbara 

strukturer för att upprätthålla det kollegiala samarbetet där varaktighet, dokumentation och 

expertkunskap (Timperley, 2011) blir viktiga ledord.  

Digitalisering av skolan är ett högaktuellt område. I skrivande stund lyfts en diskussion i 

media och sociala medier om att elevers resultat, i svenska skolor, inte blev bättre då de 
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redovisades med digitala verktyg, utifrån den nyligen publicerade OECD-rapporten 

”Students, Computers and Learning. Making the connection” (OECD, 2015). I Danmark, 

Norge och Finland finns tydligare nationella IT-strategier för skolan än i Sverige. Skolverket 

har dock nyligen fått uppdraget att arbeta med IT i skolan som ett utvecklingsområde. 

Behovet av att studera IKT i skolan slutar inte i och med att tillgången till digital teknologi är 

god. Digitaliseringen av skolan går snarare in i en ny fas när tillgången till teknologi för både 

elever och lärare finns som en förutsättning för att arbeta vidare med frågor om till exempel 

användning. 

6.4 Vidare forskning 
Flera studier visar att det saknas tillräckligt med undersökningar, särskilt longitudinella 

studier, när det gäller påverkan av IKT på undervisning, på skolan som organisation och på 

lärande (Lindberg & Sahlin, 2011; Fleischer, 2012). Tallvid (2015) menar att det också krävs 

längre studier för att upptäcka vilka förändringar 1:1 ger eftersom förändringarna sker i små 

steg. I enlighet med dessa studier framläggs här vikten av longitudinella undersökningar som 

ett område för vidare forskning. 

Flera studier har visat på komplexiteten med att föra in digital teknologi i skolan. Som ett 

område för vidare forskning föreslås studier som undersöker digitaliseringen av skolan ur ett 

helhetsperspektiv som tar hänsyn till skolan som organisation snarare än fokuserar på 

användning av enskilda tekniker och metoder.  

De flesta skolor har idag någon form av lärplattform. Lärplattformen identifieras i detta 

arbete som en stödstruktur som medierar lärande. Ofta är de själva navet i den digitala 

infrastrukturen. Med utgångspunkt i medieringsbegreppet blir det intressant att undersöka 

vilka olika former av aktiviteter och interaktion som lärplattformen möjliggör, för både elever 

och lärare. 

Kollegors samarbete vid kompetensutveckling har visat sig vara positiv (Chaib et al., 2004, 

Haglind, 2015). Lärares behov av kompetensutveckling när det gäller den pedagogiska 

användningen av digitala verktyg har bland annat lyfts fram i undersökningar gjorda av 

Skolverket (2013). Därför är det av vikt att fler studier görs inom detta område. 

Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ett sätt att arbeta 

kollegialt är genom interventionsstudier där en forskare är kopplad till lärargruppen och både 

kan bidra med expertkunskap och att dokumentera processen. Via sådana interventioner kan 
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skolans digitala infrastruktur undersökas och testas i praktiken och den beprövade 

erfarenheten ges möjlighet att grundas i vetenskap. 

  



65 
 

7 Summary in English 

7.1 Introduction 
The society today is often described as a digital society or as an information society (Burke, 

2012). The ongoing digitalization affects society and thus the school and the education 

system (Hatlevik & Christophersen, 2013). This licentiate thesis is about the digitalization of 

upper secondary school in Sweden.  

7.1.1 Aim and research questions 
The overall aim is to explore the use of digital technology for school work, and conditions for 

such use, in an environment with high access to technological resources. This licentiate thesis 

concerns three research questions: 

1. How are school computers and mobile phones used for school work, both within 

and outside the school? 

2. What is the students' and teachers' understanding of technology and its usefulness 

for educational purposes 

3. What function does the school´s learning management system have when teacher 

work together with lesson design? 

Question 1 and 2 are generic which means that they are not questions taken directly from one 

of the studies but is more comprehensive and respond to several of the studies. Question 3 

responds to with sub study 4. The research questions are dealt with and attempted to answer 

in the four sub studies.  

7.2 Theory and Methodology 
The thesis is based on a sociocultural perspective on learning where learning is understood as 

social and takes place in interaction with others and the world; which means that learning is 

situated in social activities (Sutherland et al., 2009; Säljö, 2014). We live in a mediated 

reality and learning is enacted with mediating objects (Säljö, 2014). Learning takes place 

together with others and through active participation we obtain new insights and knowledge 

(Vygotsky, 1978; 2010). Boundaries (Akkerman & Bakker, 2011a; Star & Griesmer, 1998) 

and The Ecology of Resource Model (Luckin, 2011) are used as analytical tools in the sub 

studies. The concept of boundary object has been used as analytical tool in sub study number 
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two (Ott, Haglind & Lindström, 2014) and the Ecology of resource model was used in sub 

study number three (Haglind, Godhe & Lindström, 2015). 

The research has been conducted close to practice and data collection has been carried out on 

two 1: 1 upper secondary schools in a medium-sized town in Sweden using student surveys, 

focus group interviews with students, interviews with teachers and a group evaluation with 

teachers. The teachers’ activity on the school LMS has also been logged during their work 

with a lesson design. Both teachers and students have high access to digital tools in the 

schools where the studies have been conducted. The data collection was carried out during 

2013-2015 and was part of a larger school development project.  

7.3 The empirical studies  
This is a brief summary of the 4 sub studies. The sub studies are enclosed in their entirety at 

the end of this licentiate thesis. 

7.3.1 Student Use of Digital Technologies for Schoolwork in Upper Secondary  
Sub study 1 is about students’ frequency of use and range of use regarding both the school 

computer and their private mobile phones and is based on student surveys and focus group 

interviews with students. The data collection was conducted at two upper secondary schools 

in 2013 with students attending their first year at upper secondary school. The main findings 

in the study is; (1) Not all of the students bring or use their school computer in school every 

day. (2) There is a difference in both frequency of use and range of use between students 

attending a vocational program and students attending a higher education preparatory 

program. (3) Some of the students use their mobile phones for school work, both in school 

and at home. (4) The computer is mostly used for traditional school work such as taking 

notes, writing texts and seeking information. The study shows that access to digital tools does 

not automatically generate the use of digital tools for school work either in school or at home 

and that there is a difference between students how often they use digital tools for school 

work in an environment where access to digital tools is high. 

7.3.2 Students´ Use of Mobile Phones for School work 
The aim of sub study 2 is to analyse the relationship between students’ use of mobile phones 

for school work at home and their perception of the use of mobile phones for school work at 

school. The study is based on a student survey conducted with one school class attending 

their first year at upper secondary school. In the analysis the mobile phone is regarded as a 
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boundary object since it is both in school and in practices outside of school. The main 

findings in the study is; (1) Almost half of the students either did not know how to use the 

mobile phone for school work, or wanted to use the mobile phone for school work. (2) The 

student use the mobile phone at home to communicate with others in the school class, browse 

the internet for information, look at pictures, translating words and using the mobile phone as 

a calculator. (3) The students perceived limitations using the mobile phone as a tool for 

school work. These limitations concerned the device itself and its small screen as well as the 

students´ perception of the tool. (4) Most of the students saw the mobile phone as a 

complement to the school computer, not as a tool that could replace the computer. The results 

indicate that the mobile phone is not an integrated tool for school work at school but that 

students are using their mobile phone at home for schoolwork. 

7.3.3 Resources and Filters – Analysing the Digital Divide in a 1:1 Environment 
The aim of sub study 3 is to analyse students’ access and use of digital tools for school work. 

Two research questions in the study are; (1) Is given equal access to an artefact enough to 

bridge digital divides which relate to digital competence that entails using technology which 

has high complexity? and (2) What are the conditions when implementing an ICT-rich lesson 

design in a technology-rich environment? Empirical data comes from two student surveys, 

focus group interviews with students and interviews with teachers. The main findings in the 

study is; (1) Students attending higher education preparatory programmes use their school 

computer more often than students attending vocational programmes. (2) Three levels of 

frequency of use were identified as “low frequency”, “medium frequency” and “high 

frequency”. The students attending a vocational programme were defined as “low frequency 

users” or “medium frequency users “. Students attending a higher education preparatory 

programme were defined as “medium frequency users” or high frequency users”. (3) The 

students use their school computer even less in their second year at upper secondary school 

than in their first year. (4) The school computer is identified as a resource and when the 

students do not take their computer to school this is identified as a negative filter (Luckin, 

2010). The results in sub study 3 show that there is a difference between access and use 

indicating that access is not enough to bridge the digital divide. 

7.3.4 Collaboration and Use of LMS in Lesson Design 
The objective with sub study 4 is two-fold: (1) to analyze the use and the role of the LMS for 

the teacher group working together on a lesson design and (2) to analyze how the teachers 
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perceived the cooperation within the group working with the lesson design. Interviews with 

teachers, a group evaluation with the teachers and logged activity on the school LMS were 

used. Four main findings were found. (1) Time and trust; it is important to get time to work 

together with school development work and it takes time to make a group work effectively 

together and to create a feeling of trust within the group. (2) Working together with school 

development is identified as a key factor by the teachers, if they are supposed to integrate 

ICT in their teaching. (3) Informal meetings in the hallway or by the coffee machine is 

pointed out as important for several reasons; it gave opportunities to ask questions or ask how 

things were going in the classroom. (4) The study shows that when the teachers were 

browsing the LMS for material it became an opportunity for them to reflect up on their own 

teaching; and it also became a time for reflection and for learning. 

7.4 Conclusion and Discussion 
Previous research show that the digitalization of education is a complex question that 

concerns several factors (Tondeur et al., 2013; Tondeur et al., 2009; Bingimlas, 2009; 

Warschauer, 2014). The teacher is a key factor in the implementation of ICT in schools and 

important questions in relation to this is teachers´ access to digital tools, their digital 

competence, their approaches to teaching and learning and their perceptions of digital 

technology (Balanskat et al., 2006; Penuel, 2006; Bingimlas, 2009; Tallvid, 2014; Hermans et 

al., 2008; Wastiau et al., 2013; Silvernail et al., 2011; Player-Koro, 2012). 

Previous research show that students' use of digital technology also is a complex issue. Many 

factors affect students´ access to digital tools and their perception of it as well as their skills 

in using them for school work (Holcomb, 2009; Bebell, 2005; Lowther, Inan, Ross & Strahl, 

2012; Keeengwe, Schnellert & Mills, 2012; Tallvid, 2010; Tømte & Hatlevik, 2011; Clark et 

al., 2009). 

The overall aim with this work was to explore the use of digital technology for school work, 

and conditions for such use, in an environment with high access to technological resources. 

The results in this licentiate thesis show that the digitalization of upper secondary school is a 

complex issue which is affected by several factors. Despite high access to digital technology 

in the school environment, the use is relatively low and there is a difference between students 

in terms of use as well as their understanding of digital tools as tools for school work. 

Furthermore, the results indicate that students in higher education preparatory programmes 
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have a different perception of digital tools as tools for school work then students attending a 

vocational programme and that students are given different opportunities to master ICT for 

learning based on which programme they attend. 

The results show that students with high frequency of use also bring their private mobile 

phones to school. Some students use them for school work both at school and at home, but 

the majority of students do not and students identifying both obstacles and limitations in 

accordance to using the mobile phone for schoolwork. These results suggest that the mobile 

phone is not challenging the established tools for school work since the mobile phone is not 

used to any large extent for school work. But there are students who use the mobile phone 

and their school computer to perform various tasks; for example, they use the mobile phone 

to translate words and communicate with text messages and the school computer to write 

texts and take notes (Ott, Haglind & Lindström, 2014). These results indicate that some 

students use different tools for different purposes and that they take the initiative to select 

which tool to use for different tasks. 

One of the studies show that the LMS has different functions when teachers work together on 

a lesson design. Besides being a place to share and store material the LMS is also used as a 

learning resource that the teachers use when they are browsing the LMS for material to use. It 

becomes an opportunity for reflection and learning (Haglind, 2015). 

Overall, the availability of digital technology is high in Swedish upper secondary school, but 

the results show that there is a gap between access and use. Furthermore, the studies indicate 

that it is not enough to examine access, other factors such as students´ and teachers´ 

perceptions of digital tools are important. The results also show the importance of collegial 

cooperation and that a key factor is the support structures that become important in a 

digitalized school. More research about the digitalization of upper secondary school is 

needed. When there is high access to technological resources in the learning environment, 

then the work can continue with question about use.  
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Den digitala utvecklingen går snabbt och påverkar samhället på olika sätt. Skolan 

är en del av samhället och den digitala utvecklingen ger upphov till både 

möjligheter och utmaningar för skolans verksamhet. Denna licentiatuppsats handlar 

om digitaliseringen av svensk gymnasieskola och tar sin utgångspunkt i en praktik 

där tillgången till digital teknik är god. Det övergripande syftet är att undersöka 

användningen av digital teknologi för skolarbete i en miljö med god tillgång till 

teknologiska resurser och en utbyggd infrastruktur för lärande samt förutsättningar 

för denna användning, både ur ett lärar- och ett elevperspektiv.  

Den empiriska datainsamlingen har samlats in på två gymnasieskolor i en medelstor 

stad i Sverige under åren 2013-2015. Resultaten och analyserna visar att 

digitaliseringen av svensk gymnasieskola är en komplex fråga där flera olika 

faktorer spelar roll. Tillgång leder inte automatiskt till användning och både lärare 

och elever behöver stöttning ifråga om pedagogisk användning av digitala verktyg 

för skolarbete. Behovet av att studera IKT i skolan slutar inte i och med att 

tillgången till digital teknologi är god. Digitaliseringen av skolan går snarare in i en 

ny fas när tillgången till teknologi för både elever och lärare finns som en 

förutsättning för att arbeta vidare med frågor om till exempel användning. 
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