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Sammanfattning 
Studiens syfte är att öka förståelsen för digitaliseringen i skolan. Mer specifikt undersöks 

lågstadielärares användning av digitala verktyg som implementerats i den pedagogiska 

verksamheten. Studien ämnar även ta reda på vilka möjliga och förändrade arbetssätt det 

digitala användandet ger upphov till i rollen som lågstadielärare samt hur den digitala 

framfarten uppfattas ha påverkat yrkesrollen. De tre formulerade frågeställningarna som 

präglar studien är; “Hur använder sig lågstadielärare av digitala verktyg i sin 

yrkesutövning?”, “I vilken omfattning använder sig lågstadielärare av digitala verktyg i sin 

yrkesutövning?”, och “Vilka möjliga och förändrade arbetssätt har digitala verktyg gett 

upphov till i lågstadielärares yrkesutövning?”. Studiens empiri bygger på en 

enkätundersökning som fyllts i av 63 lågstadielärare anställda inom Uppsala län, vilket utgör 

urvalet för denna studie. Den teoretiska referensramen består av Engeströms 

verksamhetsteori som faller inom ramen för det sociokulturella perspektivet på lärande, 

grundat av Vygotskij. Studien utgår även från tidigare forskning som berör skolans 

digitalisering, däribland de digitala verktygen som hjälpmedel och digital litteracitet. 

  

Ur resultatet kan utläsas att de digitala verktygen präglar yrket som lågstadielärare då dessa 

verktyg har kommit att spela en stor roll i undervisningen. De digitala verktygen används 

dagligen i en mycket stor utsträckning och har fört med sig åtskilliga möjligheter och har 

även bidragit till förändrade arbetssätt i skolan. Av resultatet att tyda anses även de digitala 

verktygen bidra med negativa faktorer, men främst ses de digitala verktygen som en tillgång. 
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Abstract 

The aim of this study is to increase the understanding of digitization in school. More 

specifically it investigates the use of digital tools implemented in teaching activities. The 

study also aims to find out what opportunities digital use gives rise to in the role of primary 

school teachers and how digital progress has influenced the professional role. The three 

formulated questions that characterize the study are; “How do primary school teachers use 

digital tools in their professional activities?”, “To what extent do primary school teachers 

use digital tools in their professional activities?”, “What possible and changed ways of 

working have digital tools given rise in the professional education of primary school 

teachers?”. The empirical study is based on 63 questionnaires completed by primary school 

teachers in Uppsala County, which is the selection for this study. The theoretical framework 

consists of Engeströms activity theory, which is based on the socio-cultural perspective of 

learning founded by Vygotskij. The study is also based on previous research concerning the 

digitization of schools, including the digital tools as aids and digital literacy. 

  

The result shows that the digital tools characterize the profession as a primary school teacher 

and that these tools have come to play a major role in teaching. The digital tools are used to a 

very large extent every day and have brought in many opportunities and also contributed to 

changed working methods in school. The result also shows that the digital tools can have 

negative effects, but most of the digital tools are seen as an asset. 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga lågstadielärare som medverkat i vår undersökning för 

sitt bidrag och engagemang, er medverkan gjorde studien möjlig och bidrog till att göra detta 

arbete mycket lärorikt för oss. Vi vill också ägna ett stort tack till de rektorer som bistått oss i 

arbetet med att nå ut till respondenterna. Vidare vill vi tacka vår handledare Joel Jansson vid 

Uppsala Universitet för vägledning, idéer och goda råd. En förhoppning råder kring att 

studiens validitet liksom reliabilitet kan ha ökat i och med lukrativa diskussioner samt ett 

betydelsefullt samarbete genom uppsatsens alla kapitel. 
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1. Inledning 
Dagens arbetsplatser förutsätter idag hög digital kompetens, och som anställd är det numera 

ett ofrånkomligt krav att kunna axla de digitala verktyg som installerats och bytt ut den 

hederliga ”penna- och papperskulturen”. Samspelet mellan människan och den tekniska 

utvecklingen präglar vårt samhälle och branscher arbetar ständigt för att behålla takten i 

utvecklingen av sina kärnverksamheter där det gäller att inte halka efter i denna ständigt 

rådande samhällsförändring. Den pedagogiska arbetsplatsen är och har varit med om samma 

transformation och den digitala framfarten inom svenska skolan är ett faktum (Tallvid, 2015), 

något som innebär utmaningar och betvivlande kring lärandet och av skolans monopol på 

kunskapsförmedlingen. Skolan ska alltid erbjuda relevant utbildning och vara aktualiserad, 

vilket medför uppmärksamhet för den fundamentala digitalisering som berört just 

skolväsendet och den pedagogiska verksamheten som arbetsplats. 

  

Skolans pedagogiska artefakter har kommit att förändras och barn kastas idag in i denna 

digitala värld där de digitala redskapen, redan de första skolåren, innehar en stor plats i 

skolvardagen. Tekniken och pedagogiken samspelar i högsta grad när det kommer till 

bildning av skolans elever och det som började med en datasal dit elever gick tillsammans 

med läraren, har istället mynnat ut i att datorerna tar med sig eleverna ut ur klassrummet.  

Med tekniken erbjuds en mer flexibel undervisningsform i skolan, och i själva verket skulle 

samhället helt stanna av utan denna teknik som numera präglar vår vardag. Jonas Linderoth 

och Roger Säljö (2015) uppmärksammar den radikala förändring som skett kring bland annat 

läsande, skrivande, problemlösning, insamlande av information följt av andra aktiviteter i 

samband med att tekniken infiltrerat allt fler domäner i samhället, däribland skolan. I 

Skolverkets (2013) rapport om användningen av de digitala verktygen diskuteras det kring 

hur digitaliseringens framväxt bör tacklas, där programmering tas upp som en eventuell 

framtida kurs för elever redan i lågstadiet. Att skola och utbildning även är de viktigaste 

marknaderna för just denna industrisektor har konstaterats, då tillverkare av datorer och 

nätverksutrustning är beroende av att utbildningssystemet köper in deras produkter menar 

Säljö och Linderoth (2015). 

  

Möjligheten att variera undervisningen med hjälp av framtidens nya artefakter, däribland 

digitala verktyg, ger uttryck för lärande och agerar i många fall som hjälpmedel för lärare. 

Tekniken är kraftfull när det gäller kunskapsbildningens villkor och till dessa förändringar 

måste skolan, som bidrar till lärande, förhålla sig (Linderoth & Säljö, 2015, s. 19). En 

förståelse för hur tekniken fungerar och hur den ska användas effektivt blir därför allt 

viktigare, inte minst för att erbjuda bra lärandemöjligheter för eleverna. 

  

I framtidens arbetslivspedagogik hör pedagogik och teknik tillsammans och några intressanta 

aspekter är därför hur lärare använder sig av dessa redskap, hur elevernas lärandesituation ser 

ut samt hur lärarna möjliggör för utveckling av det vidgade text- och språkbegreppet 

litteracitet. Lågstadielärare innehar en mycket viktig funktion i samhället då dessa individer 

är med och introducerar eleverna för skolan och undervisar dem de första tre åren och lägger 

därmed grunden för elevernas lärande och den skolvardag som ska komma att pågå i många 

år framåt. Undervisningen kan därför ses som extra viktig på just denna unga nivå och att 

därför utreda kring vilken slags undervisning digitaliseringen bidrar till i yrket som 
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lågstadielärare uppfattas som särskilt intressant. Är det så att dagens lärare utbildas till ett 

yrke och en skola som inte längre är densamma? 

  

Det pedagogiska perspektivet i fråga om tekniken i läraryrket är vår utgångspunkt i denna 

studie och är ett ämne som anses vara högst intressant i och med den informationstekniska 

expansion som ägt rum inom skolan. Kunskapssamhällets utveckling påverkar den dagliga 

lärsituationen som råder och vi ställer oss frågande till hur tekniken och pedagogiken 

samspelar och hur stor roll de digitala verktygen egentligen innehar på den arbetsplats som 

står för samhällets viktigaste framtid, skolan. I den här uppsatsen riktar vi uppmärksamheten 

mot lågstadielärares användning av digitala verktyg och inte minst konsekvenserna för deras 

pedagogiska praktik i arbetet i stort.  

  

2. Bakgrund 
2.1 Digitaliseringens framfart och kunskapssamhällets framväxt 

Digitalisering som begrepp uppfanns redan för 5000 år sedan där det senare ifrågasattes om 

det verkligen var något positivt med att människor började skriva och läsa på datorn och om 

detta fenomen inte skulle komma att störa samhällsordningen. Mathias Cöster och Alf 

Westelius (2016) säger att det har kommit att öppna vägen till en allt mer bekvämare framtid 

genom nya möjligheter, men enbart för de som förmår sig hantera digitala verktyg.  

  

I slutet av 1800-talet tog digitaliseringen fart inom organisationer och genom maskinernas 

beräknings- och registreringshjälp kom det allra första företaget att utvecklas. Den digitala 

utvecklingen kom sen att växa ännu mer efter andra världskriget då datorn kom att bli ett 

förekommande redskap som kort därefter fanns för allmänheten att köpa. I Sverige kom 

företaget Ericsson, som grundades i slutet av 1980-talet, att bli det mest framgångsrika 

digitala företaget (Cöster & Westelius, 2016, s. 18). Digitaliseringen fortsatte att ta plats och 

blev snabbt ett stöd för administrationen ute på företagen och kom att bli en nödvändighet i 

arbetsvardagen, men senare även i vardagen utanför arbetet. Under denna tid kom 

kunskapssamhället att växa fram, och de tekniska verktygen kom att påverka oss i vårt 

lärande och även i vår relation till omvärlden. Datoriseringen ägde rum, och för skolans del 

kom detta att innebära att skolans roll som vägvisare samt informationskälla inte längre var 

given och den traditionella katederundervisningen var på väg att bli ett minne blott (Tallvid, 

2015). 

  

2.2 Digitaliseringen av den pedagogiska verksamheten 

Den digitala revolutionen i och med tillgången till datorer och digitala verktyg tog plats år 

2008 enligt Skolverket (2013). I en rapport om IT-användning och IT-kompetens och dess 

roll i skolan uppges att det under år 2012 var tre av fyra grundskollärare som hade en egen 

dator på arbetet jämfört med år 2008 då det enbart var en av fyra (Skolverket, 2013). Digitala 

verktyg innebär enligt Skolverket (2013) dator, surfplatta, projektor samt digital skrivtavla, 

något som flitigt börjat användas av allt fler skolor. Dessa verktyg är väl kända för Sveriges 

lärare idag och används i undervisningen redan från tidig ålder. 
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Enligt Skolverket (2013) har kommunikationen mellan vårdnadshavare och skola, mellan år 

2008 till 2012 ökat från 59% till 75% genom internets alla plattformar. Samtidigt råder 

tveksamhet kring om de digitala verktygen verkligen utvecklar elevernas kommunikation- 

och samarbetsförmåga. Det är 43% av grundskollärarna som till stor utsträckning anser att de 

digitala verktygen bidrar med pedagogiskt stöd till eleverna samtidigt som det är 63% av 

grundskollärarna som till viss utsträckning anser att de digitala verktygen utvecklar elevernas 

möjligheter att lösa problem enligt Skolverket (2013). Förmågan att använda datorer för att 

hämta, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt att kommunicera och 

delta i samarbete ses idag som ett krav för lärare. Vidare bör alla kunna skilja mellan den 

fysiska och virtuella verkligheten, men samtidigt vara medvetna om de samband som finns 

mellan dem (Skolverket, 2013). 

  

2.3 Disposition 

Studien inleds med en kort redogörelse för ämnets bakgrund följt av ett utarbetat syfte samt 

frågeställningar. Vidare presenteras en översikt över tidigare forskning som sedan mynnar ut 

i teoretisk utgångspunkt som följs av ett metodavsnitt. Därefter presenteras analys och ett 

resultat av studien och dess empiri. Arbetet avslutas med en diskussionsdel. 

 

3. Syfte 
Det övergripande syftet med denna studie är att öka förståelsen för digitaliseringen av skolan. 

Mer specifikt utforskas och analyseras lågstadielärares användning av digitala verktyg och 

konsekvenserna därav för deras yrkesutövning. 

  

3.1 Frågeställningar 

 Hur använder sig lågstadielärare av digitala verktyg i sin yrkesutövning? 

 I vilken omfattning använder sig lågstadielärare av digitala verktyg i sin 

yrkesutövning? 

 Vilka möjliga och förändrade arbetssätt har digitala verktyg gett upphov till i 

lågstadielärares bildning av elever samt kommunikation med elever och föräldrar? 

  

3.2 Avgränsningar 

Avgränsning har skett i förhållande till syftet för studien, vilket innebär att digitaliseringen 

inom övriga områden och branscher utanför skolväsendet har utelämnats och vi väljer att 

enbart fokusera på det som har med skola att göra. Vi har även valt att endast se till samt 

undersöka de lärare som undervisar i klass 1-3 i användningen av de digitala redskapen. 

Övriga anställda individer inom skolan har alltså uteslutits från vår undersökning och vi har 

valt att fokusera på enbart lågstadielärare.   

  

Geografiskt sett har vi valt att avgränsa denna undersökning till lågstadieskolor inom Uppsala 

län. Valet är sedan beroende på i vilken utsträckning de avsedda lärarna är villiga att 

medverka i undersökningen. 
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4. Begreppsapparat 
I studien nämns några återkommande begrepp som kan komma att tolkas på olika sätt eller i 

själva verket vara obekanta för vissa. För att tydliggöra dessa termer presenteras nedan en 

begreppsbestämning över de utvalda begrepp som studien ämnar utgå ifrån. 

 

4.1 Digitalisering 

Digitalisering förklaras som en delprocess i ett större teknologiskt förlopp som syftar på 

förändring med koppling till användning av digital teknik i samhället (NE, 2017). 

 

4.2 Digital litteracitet 

Förmågan att förstå och använda information i många olika format i ett brett spektrum av 

källor när det blir presenterat via datorer (Lankshear & Knobel, 2008). 

  

4.3 Digitala verktyg 

Tekniska instrument som används som hjälpmedel (Skolverket, 2017). 

  

4.4 Kompetens 

Kompetensernas olika typer är många men i detta fall förklarar vi kompetens som ett uttryck 

kring kunnighet och skicklighet inom ett visst område (NE, 2017). 

 

4.5 IT 

Ett samlingsbegrepp som står för informationsteknik och är den teknik som används när man 

brukar digitala verktyg genom att samla in, arbeta med samt överföra data och information 

(NE, 2017). 

 

5. Tidigare forskning 
Följande kapitel, som avser redogöra för tidigare utförd forskning, handlar företrädesvis om 

vad som sker när en skola digitaliserar samt vad digitaliseringen gett utrymme för inom den 

pedagogiska verksamheten. Detta ämne, som vi noga undersökt, vill vi nu presentera genom 

denna litteraturgenomgång. 

  

5.1 Sökprocess 

Den tidigare forskningslitteraturen som presenteras här är hämtad från Uppsala Universitets 

biblioteksportal samt databaserna Libris och Eric via sökord som: skola, digitalisering, 

lärande, lärare, utveckling, förutsättningar för lärande, digitala verktyg, digital litteracitet, 

transformation och informationsteknik. Sökningarna avgränsades till ”peer-reviewed”, vilket 

innebär att de träffar vi fick är vetenskapligt granskade. Sökkombinationen var följande: 

Skolan + digitalisering, lärare + digitalisering, digitaliseringen + utveckling inom skolan, 

digitalisering + förutsättningar för lärande i skolan, skolans digitalisering + lärande, 

digitala verktyg + skola, digital litteracitet, litteracitet, transformation + skola och 

informationsteknik + skola. 
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Då vår sökprocess inte gav oss de resultat vi önskade försökte vi med flera sökord med 

förhoppningen att finna en mer relevant forskning kring vårt ämne. Vi använde då sökord 

som digitization, school, learning, digital literacy, digitals och teachers. Sökkombinationerna 

var: digitization + school, learning with digitals, teaching with digitals, digital + learning, 

digital + teaching, och school + digital tools. Av den forskning vi lyckades finna kring 

digitalisering och lärande fanns övervägande artiklar om elevers lärande snarare än lärares 

användning och uppfattning av digitala verktyg, därför uppstod svårigheter med att hitta 

relevanta sökträffar till en början. Övergripande träffar berörde även till stor del bibliotek och 

den digitalisering som skett genom att mycket av litteraturen idag blivit nätburen i och med 

bland annat e-böcker, samt att mycket lite av den forskning vi fann var kopplad till Sverige. 

Digitaliseringen av bibliotek är på ett sätt är kopplat till vårt ämne, men som vi inte finner 

väsentligt för vår litteraturgenomgång. Vi möttes även av motstånd när vi till en början ville 

begränsa oss och endast söka på digitalisering berörande lågstadielärare för att hitta så 

betydelsefull forskning som möjligt för vår studie. Det blev dock inga träffar kring 

lågstadielärare och vi förstod då att vi fick gå på forskning som berör digitalisering i 

lärarrollen generellt. Vi kunde till slut samla relevant litteratur att använda oss av för att i 

slutet av denna studie kunna analysera och diskutera vårt resultat gentemot tidigare forskning. 

Av den granskning som gjordes av dessa artiklar, erhölls mest betydelsefull information ifrån 

de sju nedan nämnda vetenskapliga artiklar som vi därför valt att presentera. 

  

5.2 Det nya digitala klassrummet   

Daniela Carine Ramos (2011) lyfter fram digitaliseringens roll i utbildningen och diskuterar 

bland annat kring distansutbildning, planering och rymd- och tidsundervisningens 

dimensioner vilket väcker tankar. Hon skriver om den informations- och 

kommunikationsteknik som digitaliseringen gett upphov till och som förbättrar både 

möjligheter samt kvalitet för undervisning utanför klassrummet.  I och med digitalisering 

inom skolväsendet utvidgas klassrummet då informationskällorna och 

kommunikationsmöjligheter möjliggörs, vilket bidrar till att berika lärprocessen och göra den 

mer intressant och attraktiv. I distansutbildningar är de virtuella inlärningsmiljöerna 

huvudsakliga och utbildning på distans är även beroende av det digitala, då internet bland 

annat används som åtkomstverktyg för studiematerialet. På samma sätt tar Stig Roland Rask 

upp i sin bok ”När det gamla möter det nya” (2006) om den nya tekniken som tagit plats i 

dagens skola. Han beskriver datorn som ett ”förändrande verktyg” och menar att datorernas 

roll påverkat både lärarnas och elevernas tänkande. Rask (2006) skriver om den 

informationsteknik som först tog plats i skolan och till en början mest bara fanns där, men 

som efter en tid kom att spela en stor roll för lärande och utbildning. Under 90-talet var då det 

digitala tog sin framfart inom skolan, för att sedan förbli ett verktyg och hjälpmedel. Det var 

under denna tid vetskapen om datorernas fördelar ägde rum och eleverna gick från att lära sig 

om datorer till att lära sig med hjälp av datorer. De förändringar som skett inom skolan 

beskriver författaren som en helt ny art och något som berört fler livsområden än vi någonsin 

hade kunnat ana och förutspå. 
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Vidare har Susanne Kjällander (2011) skrivit en avhandling på Stockholms universitet om 

hur elever lär sig, interagerar samt skapar mening med hjälp av digitala resurser. Författaren 

har även uppmärksammat den nackdel som digitala hjälpmedel kan medföra, däribland den 

automatiska kontrollstavningsfunktion som finns på många digitala skrivresurser. Han 

beskriver denna funktion som något som kan dra uppmärksamheten ifrån lärandet och 

därmed fördröja lärandet. Vidare summerar han hur lärandet via digitala resurser underlättats, 

och fört med sig många möjligheter inom utbildning. 

  

Ovanstående artikel går i enighet med vad Morten Söby diskuterat (enligt Lankshear & 

Knobel, 2008) kring hur en bra framtida lärare ska se ut. Författaren menar att den nya 

sortens lärare är någon som inte bara är en instruktör utan en hybridspelare som kombinerar 

både akademisk kunskap likväl som digital kunskap. Denna lärare kan se möjligheter i olika 

former av inlärningsmodeller och variera sitt egna material med internetanvändning. Detta är 

även någon som kan inspirera och överföra kunskap men också använda sig utav multimedia 

för att presentera sin information. Vidare ska denna sortens lärare kunna navigera på internet, 

ha förmåga att kritisera elektroniska källor samt inneha vetskap om varför man till exempel 

använder sig av dataspel i inlärningssituationer menar Söby (enligt Lankshear & Knobel, 

2008, s. 144). 

 

5.3 Tekniskt stöd för digitalisering 

I projektet WHIRL arbetade forskare från SRI International tillsammans med lärare i ett 

samarbete för att utveckla en serie handhållna program som skulle kunna användas för att 

stödja klassrumsbedömning. Detta har Louise Yarnall, Nicole Shechtman och William R. 

Penuel (2006) redogjort för och skriver bland annat om vikten av det tekniska stödet vid 

tillämpning av digitala verktyg i skolan så som datorer eller surfplattor. Det skall inte vara 

något hinder med åtkomsten av internet eller informationssökning eller rätt support med de 

digitala verktygen, annars brister den effektivitet, den förminskade arbetsbelastningen och det 

bidrag i form av hjälp som de digitala redskapen i undervisningen just ger upphov till menar 

Penuel et al. (2006). På samma sätt skriver Seth Cayley (2012) om de potentialer men även 

tvister som digitaliseringen inom skolväsendet kan ge upphov till. Han uttrycker den önskan 

som finns att integrera allt mer digitala resurser i undervisning och lärande, något som i sin 

tur kan bidra till möjligheter men också utmaningar. Han menar att alla elever inte alltid är 

tekniskt kunniga och kan därmed behöva vägledning. Det kan också finnas en fara med att 

material som i framtiden inte finns tillgängligt digitalt kommer att ignoreras skriver Cayley 

(2012). 

 

5.4 Digital litteracitet 

Linda Nordström och Johan Lundin (enligt Säljö & Lantz-Andersson, 2014) förklarar att 

digitaliseringens förändring har gått snabbt vilket har gjort att lärare runtom i Sverige inte har 

tränats i att möta arbetspraktik där eleverna idag i stor utsträckning använder datorer. Digitala 

litteracitet skall ses som ett studieredskap i undervisningen snarare än en distraktion, menar 

de två författarna, och frågor kring huruvida de digitala verktygen är ett hinder snarare än en 

möjlighet diskuteras. Interaktion mellan eleverna minskar och de digitala verktygen tar över, 
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därför är det viktigt att lärare vet på vilket sätt dessa ska hanteras på menar Nordström och 

Lundin (enligt Säljö & Lantz-Andersson, 2014, s. 112). Författarna ser en problematik med 

att lärare inte riktigt är ikapp kompetensmässigt gällande de digitala kvalifikationerna och att 

de snarast bör börja anpassa sig och anamma den digitala skolvardag som råder. Lärarna 

måste snarast utveckla sitt sätt att arbeta, organisera, stödja och utveckla sitt eget lärande 

genom de digitala verktygen menar Nordström och Lundin (enligt Säljö & Lantz-Andersson, 

2014, s.125). 

 

Lankshear och Knobel (2008) pekar på att digital litteracitet faller inom ramen för det 

sociokulturella perspektivet där de menar att litteracitet handlar om social praxis. Paul Glister 

var den man som introducerade begreppet digital litteracitet och menar att det inte handlar om 

kompetenser eller attityder att vara digitalt litterat. Istället menar han att digital litteracitet 

handlar om förmågan att förstå och använda sig av information från någon form av digital 

källa. Vidare behandlar digital litteracitet förmågan att kunna läsa, skriva och hantera 

information med hjälp av teknologin och dess verktyg (Lankshear & Knobel, 2008, s.18). De 

sociokulturella teoretikerna menar att litteracitet handlar om skicklighet, teknik eller andra 

typer av kognitiva kompetenser som kan appliceras i olika former av kontexter. Däremot är 

de kritiska till denna modell då färdigheterna och elementen tar olika former när de är i olika 

sociala praxis med olika syften, och de menar att man inte nödvändigtvis behöver skicklighet 

och teknik för att kunna läsa och skriva (Lankshear & Knobel, 2008). 

  

Paul Glister (enligt Lankshear & Knobel, 2008) nämner två centrala faktorer till vad han 

anser att digital litteracitet och dess revolutionerande framfart har fört med sig. Där har den 

digitala miljön inte enbart framhävt individers informationssökande utan även dess beteende 

inom informationshantering. Istället för att kommunicera med eleverna i klassrummet och ha 

diskussionsforum väljer numera lärare att istället maila ut informationen till eleverna. 

Samtidigt finns de elever som anser sig ha mer kompetens inom det digitala än deras lärare, 

och då lätt blir frustrerade när deras lärare ska försöka använda sig utav de digitala verktygen 

menar Fieldhouse och Nicholas (enligt Lankshear & Knobel, 2008, s. 60).  

 

Digital kompetens har de senaste åren etablerat sig som en nyckelroll i utbildningspolitiken 

och har blivit något de flesta länder börjat implementera i deras läroplaner. Bland annat är 

Norge ett utav de första länderna i Europa som har en läroplan där digital kompetens spelar 

en stor och viktig roll. I Norge har digital kompetens blivit minst lika centralt som förmågan 

att kunna läsa och skriva, enligt Söby (Lankshear & Knobel, 2008, s. 120). Digitaliseringen 

har blivit ett koncept som har tagit plats i skolans utveckling och praktik där utbildare arbetar 

med att få in den digitala kompetensen i teorier för inlärning. 

 

5.5 Summering av tidigare forskning 

Mot bakgrund av den tidigare forskning som presenterats tycks de digitala verktygen vara en 

stor framgångsfaktor inom skolan, och både lärare och elever samspelar med dessa digitala 

redskap dagligen. De digitala verktyg som tillämpas har även gett utrymme för en tydligare 

förbindelse mellan elever och lärare då det utanför skoltid, i undervisningssyfte eller i avsikt 
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om kontakt, är mer möjligt än någonsin att via digitala redskap kommunicera avsedd 

information. Digitaliseringen av skolan har också inneburit ett stort framsteg för de stöd- och 

hjälpmedel som finns att tillgå i klassrummet i samband med undervisning, vad som dock är 

viktigt är att lärarna innehar den digitala kompetens som är nödvändig för att de digitala 

verktygen ska kunna göra nytta. Internetåtkomst och support är två faktorer som är avgörande 

för att de digitala verktygen skall kunna tillämpas ur både elev- samt lärarhänseende, och det 

krävs att dessa verktyg fungerar som de ska för att kunna erhålla en hjälpande och inte 

stjälpande funktion i klassrummet. 

  

Då vår sökprocess inte gav oss den orientering vi önskade kring just lågstadielärares 

användning av digitala redskap har vi granskat forskning om digitaliseringen av läraryrket i 

stort. Även om alla lärares syfte kan anses som jämbördigt, då det grundar sig i att utbilda 

elever, så skiljer sig yrkesrollen som lärare beroende på elevernas årskull. Vår avsikt, med 

vetskap om detta relativt outforskade område, är därför att bredda och utöka det pedagogiska 

forskningsfältet ytterligare genom att se till endast lågstadielärares användning av de digitala 

verktygen. Varför vi vill bredda forskningsfältet kring lågstadielärares användning av digitala 

redskap är för att lågstadielärare är med från allra första början av de skolår som komma 

skall. Lågstadielärarna är de som är behjälpliga de första åren och deras undervisning kan 

vara helt avgörande i elevernas inställning till skolan. Som Söby (enligt Lankshear och 

Knobel, 2008) nämner handlar det inte längre om hur läraren undervisar genom interaktion 

med eleverna utan nu handlar det mer om digital kompetens. Ur ett forskningsperspektiv är 

det därför viktigt att se på hur lågstadielärare väljer att tillämpa dessa redskap på sin 

arbetsplats, något om i sin tur kan hjälpa eleverna i deras inlärning. 

  

I den tidigare forskningen förekommer likheter i de olika artiklarna kring hur de digitala 

verktygen hjälpt eleverna att bli mer motiverade och hur verktygen gett upphov till fler 

möjligheter för elever. Fokus på lärarnas didaktiska kompetens och katederundervisning 

minskar och istället läggs fokus på lärarnas digitala kompetens. De digitala verktygen har 

tagit över skolan allt mer, något som för vissa ses som ett hinder. Eleverna använder inte 

längre penna och papper under provskrivningar och liknande, något som Rask (2006) menar 

kan leda till problematik i och med de kontrollstavningsprogram som medföljer de digitala 

verktygen. 

  

På ett förhållandevis kortfattat sätt har vi skapat en sorts nulägesbeskrivning vad gäller hur 

lärare ser på de digitala verktygens förstärkande roll i undervisningen. Den tidigare 

forskningen mynnar ut i en vetskap om att det i framtiden inte handlar om lärarens kompetens 

i klassrummet utan att det främsta pedagogiska hjälpmedlet kommer att utgöras av digitala 

verktyg, som agerar både utbildare och kunskapsbank. För att de digitala verktygen ska ses 

som ett hjälpmedel i lärandet är det viktigt, som tidigare forskning nämnt, att de tekniska 

delarna fungerar. Det är viktigt, främst för lärarna, men också för eleverna att deras lektioner 

inte fylls av teknikstrul och precis som Cayley (2012) nämner behövs därför rätt kompetens 

och vägledning i det digitala klassrummet. 
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6. Teoretiskt perspektiv 
Följande avsnitt kommer att redogöra för den teoretiska utgångspunkt som vår studie ämnar 

utgå ifrån och vi kommer i detta avsnitt även att redovisa för de olika begrepp som ligger till 

grund för den teori vi tillämpar. Det teoretiska ramverk vi har valt att använda oss utav är 

Engeströms verksamhetsteori som faller inom ramen för det sociokulturella perspektivet, 

grundat av Vygotskij, där lärandet på arbetsplatsen är i fokus. Vygotskij och Engeström 

menar att verktygen är det centrala för en individs lärande där ett lärandeverktyg kan vara 

fysiskt, som kommunikation och språk, men även bestå av ett digitalt verktyg (Nilsson, 

Wallo, Rönnqvist och Davidson, 2011, s. 56). Vygotskij är en rysk psykolog som har haft 

stort inflytande inom utbildningsdiskurser från 1990-talet och framåt. Vygotskijs tankar och 

teorimodeller har i Sverige utvecklats och introducerats av Roger Säljö, en professor i 

pedagogisk psykologi med inriktning på utveckling och lärande. Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv på lärande och Engeströms teori är som nämnt vad som präglar denna studie, dock 

väljer vi att genomgående tolka denna verksamhetsteori utifrån Säljös skildringar kring denna 

modell då Säljö redogjort för Engeströms teori på ett mycket uttryckligt och omfattande vis.  

 

6.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

De sociokulturella perspektivens ursprung kan dateras Vygotskij, Luria och Leontiev vars 

ambition var att gå bortom biologiskt inspirerande perspektiv på lärande och ta in kulturella 

och sociala dimensioner i förståelsen av mänsklig verksamhet. Att ta utgångspunkt i ett 

sociokulturellt perspektiv är alltså att förstå lärande som något som alltid görs i interaktion 

med andra och ytterst i ett socialt sammanhang. Lärandet består av de ting individer tar med 

sig från olika sammanhang de befinner sig i för att sedan använda de kunskaperna i ett annat 

sammanhang (Säljö, 2011, s. 27). Säljö (2000, 2011) menar att människor skapar mening och 

betydelse med hjälp utav de medierande kulturella redskap vilka kan vara fysiska artefakter, 

intellektuella redskap och språkliga redskap. Mediering som begrepp förekommer ofta i olika 

sammanhang där man beskriver samverkan mellan människors tänkande och handlande i 

relation till de kulturella produkterna. Säljö (2011) menar att lärande inte längre handlar om 

att enbart ta till sig ny information utan att man dessutom ska kunna bearbeta informationen 

på nya sätt. Det är med hjälp av redskapen som människan kan mediera verkligheten, och 

således skapa sig en förståelse för omvärlden. Ett ytterligare centralt begrepp är artefakter där 

man fokuserar på hur människan som en lärande individ interagerar med de kulturella ting 

som är tillgängliga och hur dessa verktyg påverkar människans lärandeprocesser. Artefakter 

har sitt ursprung i Vygotskijs idé om relationen mellan människan och artefakter där han 

argumenterar för att högre mentala funktioner skapas och utvecklas beroende på vilka 

verktyg som ska användas och som det finns tillgång till. Artefakter kan vara både materiella 

samt psykologiska ting (Säljö, 2011, s. 28). 

  

6.2 Teorins utveckling 

Primärt handlar det sociokulturella perspektivet i högsta grad om tankens kraft och de 

mentala processerna som skedde vid en individs upplärning menar forskarna. Men i och med 

samhällets utveckling kom fenomenet att vidareutvecklas, från att se på lärandet som en 

kognitiv process där individens egen förmåga att hämta kunskap var i fokus till att se på den 
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lärandemiljö individen befinner sig i. Lärandet i det sociokulturella perspektivet som Säljö 

(2011) företräder, etablerade sig i början som något biologiskt men kom senare att utvecklas 

till att handla om samspel och interaktion i olika sociala sammanhang. Lärandet är, enligt 

Säljö (2011), en ständigt pågående process där människor genom utvecklingen i samhället, 

måste ta till sig ny kunskap. Säljö (2011) menar att lärande och utveckling är något som sker i 

interaktion, samspel och kommunikation med andra människor. Vad individen lär sig beror 

på kontexten och den kulturella omgivningen, i interaktion med andra människor tar 

individen med sig något som kan komma att användas i en annan situation i framtiden, 

individen approprierar således ny kunskap. Säljö (2011) menar att hur individer tänker och 

känner främst grundar sig i det sociala samspelet och de kulturella aktiviteterna som individer 

deltar i tillsammans med andra människor, vilket är den stora faktorn till valet av studiens 

teoretiska ramverk. Valet av teori grundades främst genom studiens syfte och frågeställningar 

där Engeströms verksamhetsteori ansågs ge en större inblick och förståelse kring hur man kan 

tillämpa lärande i arbetslivet genom olika medierande redskap. Det sociokulturella 

perspektivet och Engeströms verksamhetsteori har, som tidigare nämnts, mycket fokus på de 

kulturella redskapen i form av språkliga-, fysiska- och intellektuella verktyg som kan ha en 

stor påverkan på en individ och dess lärande (Säljö, 2011, s. 34). 

 

 
Tabell 1. Vygotskijs ursprungliga idé om mediering. 

 

Vygotskij menar att man inte kan se och förklara mänskliga förmågor och beteende på det 

sätt som behaviorismen gör i tabell 1 utan Vygotskij menar att våra högre mentala förmågor 

som minnet, problemlösning och andra former av styrda handlingar aldrig kan reduceras 

genom betingning. För att förstå och förklara sådana förmågor måste vi istället inse hur viktig 

roll redskapen och verktygen spelar i de mänskliga handlingarna, menar Säljö (2011).  

  

Leontievs ambition var att utveckla Vygotskijs teori om mediering. Leontiev menar på att då 

människan och samhället ständigt utvecklas har människan lärt sig att bearbeta sin omgivning 

genom de medierande verktygen. I och med att samhället ständigt utvecklas måste de 

medierande verktygen likväl förändras och utvecklas vilket kan ses genom tabell 2 som visar 

Leontievs utveckling av Vygotskijs teori.  
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Tabell 2. Verksamhetssystemet enligt Engeström och Säljö. 

 

I tabell 2 åskådliggörs verksamhetssystemet där Säljö (2000) förklarar att subjektet är det 

som utför sin handling med hjälp utav de medierande verktygen för att kunna bearbeta 

produkterna. I detta fall är lärarna subjektet som utför sina handlingar med hjälp utav de 

medierande verktyg som används. Vidare använder sedan lärarna dessa verktyg på objekten, 

som är eleverna. 

 

Med utgångspunkt i Engeströms verksamhetsteori, där artefakter och kulturella redskap står i 

fokus, tar vuxna till sig kunskapen genom de nya utvecklade artefakterna och för denna 

kunskap vidare. Artefakter, så som pennan, har människan använt sig av i all tid, men 

artefakterna har kommit att utvecklas och tagit ny form till resultat av att samhället 

förändrats. Från att flitigt använda sig av främst pennan som redskap i skolan har lärarna 

inhämtat ny kunskap kring tillämpandet av de nya utvecklade redskapen, däribland datorn. 

Datorn är som mobilen ett digitalt verktyg som har kommit att ta över samhället och har blivit 

det som lärarna idag tillämpar som mest i sin arbetsvardag. 

 

Sammanfattningsvis antyder det sociokulturella perspektivet att det är i interaktion med andra 

individer som människan lär sig. Lärande på arbetsplatsen sker genom att individer anpassar 

sig och brukar de nya utvecklade artefakterna, för att vidare applicera den nya kunskapen till 

olika kontexter. Engeströms verksamhetssystem förespråkar på likartat sätt hur subjekten, de 

kulturella medierande redskapen samt objekten står i fokus för lärande, vilket är vad som 

väglett oss under studiens gång och det som utgör undersökningens teoretiska ramverk. 

 

7. Metod 
I detta avsnitt argumenterar vi för vårt metodval och förklarar varför vi fann denna metod 

lämpligast för det syfte och de frågeställningar som vår studie ämnar besvara. Vi kommer 

också redogöra för enkätens utformning, presentera det urval som gjorts samt ange hur vi 

gick tillväga med insamlingen av det empiriska materialet. Vidare för vi en diskussion kring 

studiens validitet och reliabilitet, för att slutligen knyta ihop avsnittet med hur vi tagit hänsyn 

till forskningsetiska aspekter. 

 

7.1 Metodansats 

Vi har, som utgångspunkt för vår studie, använt oss av enkäter för att fånga in den avbild av 

kunskapen som vårt ämne syftar till. Då vår studie ämnar undersöka digitaliseringen i yrket 
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som lågstadielärare, alltså med utgångspunkt från lärarnas perspektiv, bedömde vi enkät som 

fördelaktigt. Genom enkät kunde vi lättare nå ut till respondenter i en större omfattning och 

samtidigt få svar på det vår undersökning syftade till. Bryman (2011) nämner ett antal 

aspekter som är positiva med att använda enkät som metod och dessa är att det är billigare, 

det är mer effektivt samt medför ingen intervjuareffekt. Det ger också upphov till ett bredare 

urval och därmed en större inblick i de olika lärarnas perspektiv på ämnet vilket vi var ute 

efter i vår studie. Ett bredare urval ger oss möjlighet till att jämföra och urskilja mönster samt 

se till de frågor som är mest framträdande i och med vår valda metod. 

  

Då vårt syfte berör digitaliseringen av skolan kändes det som en god idé och rätt i tiden att 

använda sig av just det digitala, därför utformades en webbaserad enkät för att nå ut till 

lågstadielärarna. Vi är väl medvetna om att lärare kan känna sig stressade och tidspressade i 

sitt jobb, och därför i och med denna webbaserade enkät tillåts lärarna ta tid på sig och 

besvara enkäten när helst den får tid och möjlighet. Bryman (2011) nämner denna effektivitet 

och trycker på att tid- och rumsaspekten inte är vad som är avgörande fördelaktigt i 

webbenkät, vidare menar han att enkäten även ger upphov till anonymitet (Bryman, 2011, s. 

230), vilket kan bidra till ökad trygghet hos respondenten och våra enkätfrågor kan därmed 

fånga in en högre svarsfrekvens och framförallt ett mera uppriktigt svar. 

  

Att tillämpa en annan metod, och att exempelvis praktisera intervjuer, hade möjligtvis gett 

oss än djupare och mer ingående insikt i våra frågor, dock hade vi inte haft möjligheten att 

använda ett statistiskt representativt antal intervjuer, med tanke på vår tidsbegränsning. 

Intervju som metod hade dock kunnat ge oss ytterligare information i form av egna ord och 

uppfattningar samt eventuella följdfrågor eller ytterligare aspekter menar Bryman (2011). 

Med det sagt kan intygas att intervju likväl enkät har en slags potential, och oftast finns både 

kvalitativa och kvantitativa potentialer inom samtliga forskningsfrågor menar Åsberg (2001). 

Det hade dock varit svårt att via intervjuer jämföra svar och fånga variationen i urvalet, något 

som enkäten gav utrymme för i och med en högre svarsfrekvens. 

  

Vi ställer oss frågande till en distinktion av studiens metodval och menar att data kan vara av 

olika sorter, både kvalitativ (i form av ord) och kvantitativ (i form av siffror) men vill 

understryka att både siffror och ord är nödvändiga för att förstå världen (Åsberg, 2001, s. 

270). Åsberg (2001) menar att de metoder genom vilka data skapas inte kan karakteriseras 

och vara antingen kvalitativt eller kvantitativt, då samtliga fenomen innehar båda av dessa 

egenskaper. Det finns inga metoder som exklusivt upprättar data av ett visst slag, då det går 

att samla in data, både genom intervjuer och enkäter, i form av ord och i numerisk form. 

Analysmetoder kan heller inte vara endast kvantitativa eller kvalitativa, utan enbart data. Vi 

väljer därför att avvika från en allt för överordnad dikotomisering av kvalitativ- respektive 

kvantitativ metod (Åsberg, 2001, s. 277) och istället för att argumentera för en 

metodkategorisering vill vi understryka att vi på bästa möjliga arbetssätt vill nå fram till ett 

resultat i undersökningen av detta fenomen och egenskap. Det som är vårt syfte är det 

fenomen som står i centrum och som vi söker kunskap om, allt handlar om egenskaper hos 

detta fenomen, inte egenskaper hos metoden (Åsberg, 2001, s. 274). 
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7.2 Urval 

Vårt urval baseras på ett stratifierat slumpmässigt urval då vi redan från början visste vilka 

respondenter vår studie ämnade undersöka. Ett stratifierat slumpmässigt urval enligt Bryman 

(2011) är då forskarna själva tar kontakt med respondenterna ur det strata som är tänkt för att 

besvara studiens syfte. I detta fall kontaktades rektorerna på respektive skola i första hand för 

att tilldela enkäten vidare till respektive grupp av lågstadielärare, vilka utgör urvalet för 

studien. I detta steg kan valet av population utifrån studiens specifika kriterium göras genom 

obundet slumpmässigt urval eller systematiskt urval, där slumpmässigt urval ansågs som mest 

fördelaktigt (Bryman, 2011, s. 186). Rektorerna skickade, utan specifika restriktioner, vidare 

vår önskan och respondenterna valde själva kring sin medverkan. Ett stratifierat 

slumpmässigt urval kan medföra en sådan representation att andelen i urvalet blir densamma 

som den totala mängden lågstadielärare (Bryman, 2011, s. 185), varför vi såg detta urval som 

gynnsamt. 

 

Eftersom att syftet är att få en förståelse för hur lågstadielärare tillämpar digitaliseringen i 

deras yrkesutövning var det viktigt att respondenterna var just lärare. 

Urvalet utgörs av lågstadielärare för årskurs 1-3 på totalt 101 skolor runtom Uppsala län. 

Dessa skolor är geografiskt sett samtliga grundskolor inom Uppsala län, både kommunal- och 

friskola. För att få ett mer representativt urval valdes samtliga skolor inom länet, det vill säga 

8 stycken kommuner inklusive Uppsala kommun. Undersökningen valdes att utföras i 

Uppsala län då vi själva har en koppling hit i och med att vi studerar i staden. Valet av 

årskurs föll på lågstadielärares viktiga funktion inom skolan men även det faktum att det inte 

finns mycket forskning kring just lågstadielärares användning inom detta område och därför 

fanns en önskan om att kunna bidra till ny pedagogisk forskning inom området. 

  

Totalt kontaktades 101 grundskolor inom Uppsala län. Samtliga kontaktades via mail som 

hittades på respektive kommuns hemsidor, de flesta av mailen gick direkt till rektorerna men 

i några enstaka fall mailade vi till expeditionen då vi inte hittade mailadress till rektorn på 

skolan. I mailet frågade vi om det fanns möjlighet för lågstadielärare på berörd skola att 

medverka i vår studie och bad vidare om att få vår enkät vidarebefordrad eller eventuellt få 

tillgång till lågstadielärarnas mailadresser. Vi förtydligade att vi just nu skriver C-uppsats och 

förklarade varför vi önskade få in lärarnas bidrag till studien och vår enkät. I mailet bifogades 

vårt missivbrev med upplysning kring studiens syfte samt tydlig information om att enkäten 

var anonym och frivillig. Av 101 skickade mail, fick vi svar från 29 skolor som skrev att 

deras skola var beredda att vara behjälpliga och att de skulle vidarebefordra vår önskan till 

berörda lärare. Härifrån skedde ett slumpmässigt urval då rektorerna inte gavs några specifika 

restriktioner över urvalet, endast att enkäten var ämnad för lågstadielärare. Vissa tackade nej 

till att medverka, på grund av tidsbrist, och några skolor svarade inte alls på det utskickade 

mailet men visade sig sen ha svarat på enkäten ändå. Utfallet blev således 40 medverkande 

skolor i besvarandet av vår enkät. 

  

I urvalet uteslöts ingen grupp respondenter då samtliga som tilldelats enkäten var välkomna 

att svara. Studien täcker in olika åldersgrupper och genus, dock var det betydligt fler kvinnor 
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än män som deltog. Totalt besvarades 63 enkäter av lärare från, som tidigare nämnt, 40 olika 

skolor. Den större delen av svaren inkom efter en ytterligare påminnelse via mail till de 

skolor som inte besvarat enkäten, förutom de som hade sagt ifrån. Av de deltagande var 2 

män och 61 var kvinnor, vilket resulterar i att kvinnorna utgör 97% (n=61) av det totala 

antalet respondenter medans männen endast utgör 3% (n=2). Av deltagande respondenter i 

studien så har 75% (n=47) varit verksamma som lärare/pedagog i mer än 5 år, 21% (n=13) av 

respondenterna har varit verksamma i 1-5 år och endast 5% (n=3) har varit verksamma i 

mindre än ett år. Av samtliga 63 respondenter utgörs 3% (n=2) av specialpedagoger och 

resterande 97% (n=61) är utbildade vanliga lärare/pedagoger. Åldern på respondenterna var 

av mycket blandad art och de flesta som deltog i enkäten, hela 35% (n=22) var i åldrarna 51-

70. Vidare var 29% (n=18) i åldrarna 31-40, 27% (n=17) var i åldrarna 41-50 och 10% (n=6) 

var i åldrarna 18-30. 

  

7.3 Bortfall 

Metoden vi valt omöjliggör för att presentera studiens bortfall då vi i vår kontakt med 

rektorer och expeditioner föreslog att vår enkät och missivbrev kunde vidarebefordras direkt 

till lågstadielärarna. Detta dels för att effektivisera processen då det skulle ta längre tid för 

dem att skicka vidare e-postadresser till oss, men även för att skapa god kontakt och för att 

inte begära allt för mycket och att eventuellt gå för nära. Vi kan därför inte uttala oss om hur 

många enkäter som totalt skickats ut och kan därmed inte beräkna bortfallet som utgör de 

respondenter som valde att inte delta i studien. För att förebygga ett större bortfall följde vi 

dock ett antal åtgärder (Bryman, 2011, s. 231), däribland utformades ett bra introduktionsbrev 

i form av det mail som skickades ut, tillsammans med det missivbrev som redogjorde för 

studiens syfte samt information kring varför just lågstadielärare valts ut som respondenter. Vi 

höll även koll på vilka som inte besvarat enkäten och skickade till dessa ut ett ytterligare mail 

i form av en påminnelse då det är bevisat att påminnelser i många fall fungerar (ibid). 

 

De svarsresultat som inkom via enkäten var relativt många, även om de utgör en utspridd och 

tämligen liten andel av den totala populationen. En tydligare bild av behållningen hade 

således kunnat ges om en bredare målgrupp hade kunnat företräda resultatet, dock hade ett 

mycket större svarsresultat, förslagsvis från hela landets lågstadielärare, kunnat innebära 

svårigheter för bearbetning, analys och administration av en så stor mängd data. Likväl är vi 

medvetna om att ett större urval möjligen hade kunnat presentera ett annat resultat för 

undersökningen, vilket således även hade kunnat bidragit till ett potentiellt överförbart 

resultat att relatera till en större population. Exempelvis hade ett större urval kanske berikat 

oss med fler svar från manliga lärare, något som möjligen kunnat gett utrymme för analyser 

av sambandsmått. Vi valde dock att medvetet hålla oss till ett hanterbart antal lärare och inte 

bredda vårt urval till andra län än Uppsala. Konsekvenserna av detta blev ett färre urval än 

väntat. Vi anser trots detta att de svar vi erhöll var till god hjälp i arbetet med att öka 

förståelsen för digitaliseringen av skolan och kring lågstadielärares användning av digitala 

verktyg samt konsekvenserna därav för deras yrkesutövning. 
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Gällande bortfall i form av enkätsvar utgjorde de öppna frågorna med fri svarsformulering 

det största bortfallet bland våra enkätfrågor, sett till antal svarande respondenter. Detta kan 

förklaras med att det tar längre tid till att formulera vad man tycker i en öppen svarsfunktion, 

jämfört med att fylla i ett redan formulerat svarsalternativ, något som i sin tur då kan bidra till 

att man inte besvarar frågan alls menar Bryman (2011). Vi fick således inte lika många svar 

på 3 frågor då 15 lärare valde att inte besvara de två frågorna som berörde digitaliseringens 

möjligheter och hinder och 5 lärare valde att inte fylla i något fullständigt namn på skolan de 

arbetar på. Just frågan rörande skolans namn hade ingen högre relevans och då resterande 

frågor besvarats blir resultatet ändå fullt användbart för oss. 

  

7.4 Generaliserbarhet 

Då denna studie är baserad på ett stratifierat slumpmässigt urval går det att uttala sig om en 

möjlig generaliserbarhet över totalpopulationen, även om det inte går att säga med säkerhet 

att resultatet går att generalisera (Bryman, 2011, s. 169). Vi kan dock anta att det resultat vi 

fått fram ser liknande ut hos resterande av Sveriges lågstadielärare i tillämpandet av digitala 

redskap. Ett undantag skulle kunna vara friskolor, då vi inte fått ett på samma sätt 

representativt resultat från just dessa skolor då det finns betydligt färre friskolor än 

kommunala skolor i Uppsala län och det blir därför problematiskt att uttala sig om 

generaliseringen i det avseendet.   

  

Att göra denna exakta undersökning med ett annat urval, och undersöka en population från ett 

annat län eller eventuellt hela landet hade varit intressant. Då det inte gjorts någon uteslutning 

av respondenter, och att urvalet i vår studie innehåller olika kön samt åldersgrupper bör en 

uppföljningsstudie medföra ett trovärdigt resultat även på en annan population. Storleken på 

urvalet bör vara så stort som möjligt för att kunna bistå med ett mer generaliserbart resultat 

och för att statistiska analyser skall vara möjliga att genomföra menar Bryman (2011). I och 

med det urval på 63 lågstadielärare som denna studie bistår med, ses respondenterna som 

tillräckligt många för att kunna anta att detta resultat skulle te sig liknande på övrig 

population. Ett representativt resultat är viktigt för att kunna hävda att de resultat man fått 

fram inte är unika för just det specifika urvalet man använt sig av (Bryman, 2011, s. 169). 

  

7.5 Utformning av enkäten 

Enkäten, som agerar mätinstrument för denna studie, utformades i Google Drives 

enkätprogram. Frågorna i enkäten utformades efter syftets frågeställningar och den teoretiska 

utgångspunkt studien ämnar utgå ifrån, dessutom tog vi även hänsyn till tidigare forskning i 

operationaliseringen av våra enkätfrågor. En förståelse skapades för ämnet och frågorna 

började myntas. Utformandet av enkäten påbörjades och noga utformade frågor, innehållande 

mycket information, författades. Frågorna blev mestadels av kvalitativt slag, eftersom 

studiens syfte är av ett mer mjukt värde. Då enkätfrågorna inte kan kompletteras i efterhand 

lades det ner mycket tid på att förbereda dessa och innan själva utformningen av frågorna 

granskades vår teoretiska utgångspunkt tillsammans med tidigare forskningsartiklar 

ytterligare. Vi började med att skapa relevanta teman och urholkade sedan frågor utifrån 

dessa kategorier. De teman som utformades var digital kompetens, användande av de 
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tekniska redskapen, tekniken som hjälpmedel, samt digitaliseringens möjligheter och hinder. 

Enkätens inledande frågor berörde information kring respondenternas bakgrund såsom ålder, 

yrkesverksamma år samt anställning för att kunna urskilja pedagoger och specialpedagoger. 

  

24 frågor, till största delen slutna frågor av deduktiv karaktär utformades. Detta för att slutna 

frågor anses vara lättare för respondenten att besvara, dels för att det går fortare att besvara en 

sluten fråga jämfört med en öppen (Bryman, 2011, s. 228). Bland frågorna var det tre frågor 

som var öppna, dessa berörde utmaningar och möjligheter med digitaliseringen samt namn på 

skolan. Slutna frågor gällande utmaningar och möjligheter kändes inte optimalt, därför 

lämnades dessa frågor öppna för att möjliggöra för egna utförligt formade svar från 

respondenterna. Dock har öppna frågor med fri svarsformulering vanligtvis påtagligt större 

bortfall sett till antal svarande respondenter menar Bryman (2011). En faktor kring detta är att 

det oftast är mer tidskrävande och kan vara svårt att formulera sig kring vad man tycker, 

vilket kan bidra till att man inte besvarar frågan. Att ha många olika färdiga svarsalternativ, 

menar Bryman (2011) därför är mer effektivt när man utformar enkäter. 

  

Enkäten bestod till stor del av påståenden med tillhörande svarsalternativ på en likertskala 

från 1-5, där 1 står för instämmer inte och 5 står för instämmer helt. Övriga frågor hade till 

störst del fasta svarsalternativ i form av ja och nej. 

  

En nackdel med enkät som metod är att det kan uppstå felaktiga tolkningar menar Bryman 

(2011), allra helst vid utskickad webbenkät då vi som ansvariga inte är på plats och kan vara 

behjälpliga. Allt för många frågor och långa frågeformuleringar undveks då dessa faktorer 

kan vara avskräckande för respondenterna och därmed bidra till bortfall. En kortare enkät 

minskar även risken för den “enkättrötthet” som kan uppstå (Bryman, 2011, s. 228), vilket 

kan bidra till att enkäten inte besvaras alls och hamnar i vårt fall i lärarnas mailpapperskorg. 

Frågorna formulerades på ett enkelt språk, vilket är av stor vikt (Bryman, 2011, s. 240), inte 

minst för att undvika missförstånd eller krångel för respondenterna. 

Innan enkäten skulle tilldelas berörda respondenter gjorde vi en pilotstudie för att säkerställa 

att frågorna fungerar och att undersökningen i sin helhet är bra (Bryman, 2011, s. 258). En 

pilotstudie blir, i enkätundersökningar, speciellt viktiga då det under ifyllandet inte finns 

någon ansvarig i närheten, som kan redogöra för eventuella oklarheter likt vad en intervjuare 

skulle kunnat bistå med (ibid). Enkäten skickades ut till 4 stycken grundskollärare som alla 

var bekanta till oss. I och med pilotstudien kunde vi få feedback från pilot-respondenterna på 

enkäten i stort, frågornas placering och om frågorna hängde ihop vilka är viktiga faktorer i 

utformningen av en enkät (Bryman, 2011, s. 259). Vi kunde även här få svar på om frågorna 

uppfattades som väsentliga och om det fanns några frågor som uppgav otydligheter. 

 

När den slutgiltiga enkäten var färdigställd utformades ett missivbrev med väsentlig 

information kring studien. För att fånga de berördas intresse skrevs syftet med studien ner i 

missivbrevet, följt av relevant information såsom att enkäten var frivillig och anonym. Om 

frågor eller funderingar skulle uppstå uppgav vi våra namn i slutet av missivbrevet, 

tillsammans med ett ödmjukt tack för deras medverkande i studien. 
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I utformandet av en webbenkät har man möjligheten att göra vissa, eller samtliga, av enkätens 

frågor obligatoriska. Detta innebär att den som fyller i enkäten är tvungen att fylla i de frågor 

som är av obligatorisk art för att kunna skicka in sitt svar. Vi valde att inte göra enkätens 

frågor obligatoriska, något som vi i efterhand reflekterade kring. I och med att vi inte 

utformade frågor av obligatoriskt slag erhöll vi ett bortfall på några frågor, något som kanske 

hade kunnat undvikas om frågorna varit av obligatoriskt slag. Samtidigt finns det inget som 

bevisar att obligatoriska frågor hade gett oss fler svar, det kan hända att vi istället hade fått en 

lägre svarsfrekvens då respondenten kanske valt att avstå från deltagandet helt och hållet om 

hen känt sig tvingad att besvara enkätens samtliga frågor. 

  

På en fråga gällande lågstadielärares användning av de digitala verktygen hade vi flera olika 

redskap som svarsalternativ, men valde att även ha med “annat” som ett alternativ. 

Sammanlagt svarade två lågstadielärare “annat” på denna fråga, vilket vi fann bekymrande 

och menade på att vi kunnat göra även denna fråga av öppen art. Då svaren var relativt få så 

hade det dock ingen större betydelse ansåg vi, men vi är medvetna om att vi möjligtvis hade 

kunnat få ut än mer information genom att ha med ett ytterligare svar i frågan i form av ett 

öppet svarsalternativ. 

 

7.6 Analys och bearbetning av materialet 

Enkäterna samlades in med hjälp utav Google Drives enkätprogram och informationen 

gjordes i nästa steg om till data, vilket är det första steget i bearbetningen och insamlandet av 

en studie (Bryman, 2011, s. 153). För att få svar på våra syftesfrågeställningar hade frågor 

utformats efter den tematisering som gjorts vilket underlättade för bearbetningen av 

enkätsvaren. De slutna frågorna och dess svar innefattade redan ett utformat tema, som låg 

mycket nära enkätfrågorna, vilket betydde att kodning endast gjordes på de data som kom in 

genom de öppna frågorna som därför kategoriserades för att finna den röda tråden. Svaren på 

de öppna frågorna sammanställdes genom utskrifter av frågornas empiri, där de olika svaren 

karakteriserades och klipptes ut för att sedan ta plats i olika högar för att skapa gynnsammare 

förutsättningar för tolkningen av resultatet. Sammanställning och tolkning förklarar Bryman 

(2011) som det skede som rönen eller de egentliga forskningsresultaten framkommer, för att 

sedan jämföras och kontrasteras med resterande svar. Då vårt syftes frågeställningar inte 

krävde några statistiska beräkningar i form av korrelationer eller sambandsmått och då 

populationen inte var så pass bred och varierad gjordes ingen statistisk analys. Data fördes 

därför inte in i något avsett dataprogram, utan enkätens utsagor sammanställdes istället i text 

för tolkning. I denna text analyserades och karaktäriserades infångade mönster i underlaget, 

för att sedan kunna urskilja ett resultat. Om enkäten fångat in ett annat urval, förslagsvis en 

större spridning bland kön och ålder, hade troligtvis statistiska beräkningar gjorts för att 

komplettera resultatet och påvisa eventuella samband. Dock, då denna spridning inte 

återfanns i resultatet, valde vi att redovisa för resultatet utan statistiska beräkningar.  

  

Det var fyra påståenden och en fråga som vi valde att inte redogöra för i resultat- och 

analysdelen då utfallet inte gav någon större relevans till studiens frågeställningar. Dessa 

påståenden var “Jag har mött motstånd från föräldrar vad gäller digitala verktyg”, 
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“Eleverna har egen tillgång till de digitala verktygen”, “Eleverna blir distanserade från 

verkligheten vid användning av de digitala verktygen”, “Digitala verktyg prioriteras framför 

andra aktiviteter” samt frågan “Finns det bestämda tider där eleverna tillämpar digitala 

verktyg?” Dessa frågor och påståenden var inte av högsta prioritet bland enkätfrågorna och 

uteslöts därför från resultatdelen då vi valde att fokusera på resultaten av de frågor som låg 

närmast vår studies syftesfrågeställningar. Då dessa även liknade andra frågor i enkäten och 

till större delen behandlade frågor och påståenden som låg nära elevens perspektiv försvårade 

dessa för tolkningen. Lärare och elever hör visserligen ihop, utan elever – inga lärare, dock 

ville vi lägga främst fokus på de frågor som berörde läraren och dessa frågor gällande elever 

valdes således bort i redogörelsen för resultatet. De resterande enkätfrågorna kring elever och 

dess lärande ansågs vara mer tydligt kopplade till läraren och valdes således att redogöras för 

i resultatdelen.  

  

7.7 Reliabilitet 

Inom kvantitativ forskning handlar reliabilitet i grunden om frågor som rör måttens och 

mätningarnas pålitlighet samt följdriktighet (Bryman, 2011, s. 161). Reliabilitet avser med 

det sagt tillförlitligheten av en mätning och även en undersöknings replikerbarhet. 

Replikerbarhet betraktas som ett viktigt drag inom den kvantitativa forskningen och innebär 

att identiska resultat bör uppstå om forskare reproducerar varandras experiment och 

undersökningar (Bryman, 2011, s, 169). En studie med hög reliabilitet är stabil och utgörs 

inte av några slumpmässiga fel enligt Bryman (2011), enkätfrågor utformades därför noga 

och utifrån teman vilket gjorde att flera frågor liknade varandra, med anledningen av att 

undvika mätfel. Förutsättningarna för samtliga respondenter har varit lika i och med att alla 

har fått ta del av samma enkät och besvarat samma enkätfrågor. Tillvägagångssättet för 

studien har beskrivits utförligt, något som är avgörande för en studies reliabilitet och för att 

en studie ska kunna replikeras och påvisa samma resultat i en eventuell reproduktion av 

studien menar Bryman (2011). 

  

Dock hade resultatet även kunnat te sig annorlunda i en annan kontext, speciellt i studier med 

människor då dessa innehar en annan typ av reaktionsprocesser än i exempelvis en 

naturvetenskaplig studie där man undersöker en växt. En individ som genomfört en intervju 

eller agerat respondent i en enkät kan mycket väl svara annorlunda på samma intervju eller 

enkät vid ett annat tillfälle beroende på situationen. Att fånga in en annan population, fast i ett 

liknande urval hade också kunnat påvisa ett annat resultat i en eventuell replikation. En 

studies utfall kan således aldrig bli detsamma, något som påverkar en undersöknings 

reliabilitet. 

 

7.8 Validitet 

Begreppet validitet avser om en studie verkligen mäter det den avser att mäta och går ut på en 

bedömning av om de slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop eller inte 

(Bryman, 2011, s. 50). I detta fall betyder det om de enkätfrågor som utformats för vår 

undersökning verkligen mäter det som är avsett att mätas, närmare sagt om studien är giltig. 

Syfte och frågeställningar för studien har präglat den enkät som agerar instrument för det vi 
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avser att mäta och få fram kunskap om. Den tidigare forskningen samt referensramen har stått 

till grund för de frågor som utformats och tidigare enkäter kopplade till vårt ämne har även 

varit med och inspirerat i utformningen av frågorna. Denna faktor, i och med tidigare 

använda frågor, kan ha bidragit till ökad validitet då dessa frågor besvarats och tagit plats i 

tidigare undersökningar. I och med den pilotundersökning som gjordes kan validiteten också 

ha kommit att höjas i och med att vi fick tillfälle att åtgärda frågornas ordningsföljd samt 

eventuella mätfel och oklarheter (Bryman, 2011, s. 258-259). 

  

7.9 Etiska överväganden 

I denna studies genomförande har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som 

utfärdats inom samhällsvetenskaplig forskning. Inom Vetenskapsrådets (2011) etiska 

riktlinjer nämns fyra stycken huvudkrav man bör utgå ifrån under en undersökning 

innehållande respondenter. Dessa fyra huvudkrav är konfidentialitet, informationskravet, 

samtyckeskravet samt nyttjandekravet. Konfidentialitet innebär att man som forskare har i 

uppgift att inte sprida personliga uppgifter kring de deltagande och uppgifter kring 

respondenterna skall även förvaras oåtkomligt för obehöriga. Informationskravet innebär att 

forskaren måste meddela respondenten om vad deras medverkande har för roll i 

undersökningen. Samtyckeskravet används främst när det gäller minderåriga eller då man 

använder sig av intervjuer, då gäller det att antingen få samtycke från föräldrar att deras barn 

får vara med i studien samt om en respondent aktivt suttit med på en intervju ska samtycke 

ges av individen. Nyttjandekravet innebär att forskaren som fått tillåtelse att använda en 

individs personuppgifter inte ska utnyttja dessa genom att ge uppgifterna vidare till 

exempelvis företag utan att personen i fråga isåfall ska godkänna om forskaren ska ge vidare 

personens uppgifter (Vetenskapsrådet, 2011). 

  

Dessa forskningsetiska krav har fullföljts då vi först mailade ut ett informationsbrev till 

rektorer där vi beskrev syftet med att maila till dem i första hand och där vi också förklarade 

vårt syfte med studien. Vidare valde vi att bifoga missivbrevet i mailet till rektorerna för att 

underlätta för vidarebefordran till lågstadielärarna. Via missivbrevet delgavs ytterligare 

information om det syfte studien präglas av, att deras deltagande är frivilligt samt att deras 

skolnamn inte kommer att publiceras. Vi valde att nämna information kring den kommande 

publiceringen av vår studie på DIVA-portalen, men intygade att deras deltagande är anonymt 

och att inga namn kommer att nämnas i studien. I missivbrevet framgick information om 

frågornas antal samt hur lång tid enkäten beräknas ta att svara på. 

 

8. Resultat och analys 
Nedanstående avsnitt redogör för det empiriska material som står för det slutresultat vår 

enkätstudie resulterat i. Studiens syfte ämnar öka förståelsen för digitaliseringen av skolan 

samt besvara frågan om hur användandet av de digitala verktygen i yrket som lågstadielärare 

ser ut. Utifrån detta syfte tillsammans med vårt syftes frågeställningar utvecklades fyra teman 

som ansågs som de mest relevanta, dessa teman är följande: digital kompetens, användande 

av de tekniska redskapen, tekniken som hjälpmedel, samt digitaliseringens möjligheter och 
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hinder. Vi kommer med hjälp av dessa teman redogöra för de frågor som enkäten bestod av 

och visa på de mest framstående resultat som vi funnit. 

 

Tillsammans med de bakgrundsfrågor som utformats om respondenternas kön, ålder, 

anställningstid och arbetsplats följde även ett övergripande påstående om skolans 

digitalisering i stort. Påståendet löd “Den digitala framfarten har varit märkbar på min 

arbetsplats” och enligt svaret ansågs de flesta lärarna hålla med i detta påstående då hela 63% 

(n=40) menar att den digitala framfarten varit märkbar på deras arbetsplats, till skillnad från 

de 11% (n=7) som inte ansåg att den digitala framfarten varit särskilt märkbar. De resterande 

lärarna som utgjorde 25% (n=16) av respondenterna i påståendet ansåg att den digitala 

framfarten varit något eller ganska märkbar på deras arbetsplats. Sammanfattningsvis ansåg 

den större delen av lärarna att den digitala framfarten varit absolut märkbar på deras 

arbetsplats. 

 

8.1 Resultat digital kompetens 

Nedanstående tabeller visar på de frågor angående kompetensutveckling som har undersökts 

genom följande frågor i enkäten ”Har du fått tillgång till kompetensutveckling sedan de 

digitala verktygen har växt fram?” samt ”Har du genomgått någon utbildning för att veta 

hur du ska hantera de digitala verktygen?” 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Har du fått tillgång till kompetensutveckling sedan de digitala verktygen har växt fram? 

 

Resultatet på ovanstående tabell visar att 76% (n=47) har fått tillgång till 

kompetensutveckling sen digitaliseringen tog fart medans mindre än en fjärdedel av 

lågstadielärarna, 21% (n=13), inte har fått tillgång till kompetensutveckling. 3% (n=2) av det 

totala antalet respondenter har fyllt i ”vet ej” som svar på denna fråga. 
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Tabell 2. Har du genomgått någon utbildning för att veta hur du ska hantera de digitala verktygen? 

 

Resultatet på frågan i tabell 2 visar att det är förhållandevis lika många som inte genomgått 

någon utbildning gällande hanteringen av de digitala verktygen jämfört med de som 

genomgått någon utbildning gällande hanteringen av de digitala verktygen. 58% (n=36) har 

svarat ja på denna fråga och 40% (n=25) har svarat nej på denna fråga. Lärare som svarat “vet 

ej” på denna fråga uppgår till 2% (n=1). 

 

8.1.1 Analys digital kompetens 

Resultatet visar på att de flesta lärare har fått tillgång till kompetensutveckling men att det är 

ungefär lika många som genomgått kompetensutveckling och som inte gjort det. Kompetens 

kring de digitala verktygen är ett måste och det råder en stor brist på utbildning kring just de 

digitala verktygens användning och informationsteknik, något som lärarna själva anser. Inom 

det sociokulturella perspektivet är samspel avgörande för lärandet menar Säljö (2000, 2011), 

vilket betyder att det är grundläggande att lärarna innehar den kompetens som krävs för att 

kunna samspela med och tillämpa de digitala verktyg som ingår i den pedagogiska 

undervisningen idag. Då Säljö (2000, 2011) menar att människor med hjälp av redskap 

skapar mening och betydelse med de verktyg de använder måste kompetensen kring dessa 

digitala verktyg försörjas och underhållas, allra helst idag då informationsteknik och digital 

litteracitet är en del av skolvardagen. Vidare menar Säljö (2000, 2011) att lärandet kan 

förändras på olika sätt vid introduktionen av nya medieredskap i undervisningen och i och 

med den tekniska utvecklingen förändras även människornas kunskapsbehov. För att denna 

nya kunskap ska kunna användas är det dock ett måste att kunskapen nyttjas på ett konkret 

och korrekt sätt och därmed är återkommande relevant kompetensutveckling oerhört 

betydelsefullt för lärarna. 

  

Resultatet kan även liknas vid utförd forskning av Nordström & Lundin (2014) som påvisar 

denna rådande problematik med att lärarna inte hunnit komma i fas kompetensmässigt i och 

med denna digitalisering som skett inom skolan. Kompetensutvecklingen måste genast bli 

mer omfattande inom skolan och framförallt måste lärare genomgå den utbildning som delges 

dem. Lärarna måste snarast utveckla sitt sätt att arbeta med dessa verktyg för att kunna 

utveckla sitt eget lärande menar Nordström & Lundin (2014). 
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8.2 Resultat användande av de tekniska redskapen 

Tabellerna nedan visar på resultatet kring frågorna “Vilka digitala verktyg använder du 

dagligen i ditt yrke?”, “Hur ofta använder du digitala verktyg i din undervisning?” och 

påståendet “Min arbetsvardag och undervisning präglas av de digitala verktygen”. 
 

 
Tabell 3. Vilka digitala verktyg använder du dagligen i ditt yrke? 

 

Resultatet på ovanstående fråga i tabell 3 visar att datorn är det redskap som används till 

störst del varje dag enligt 98% (n=61) av lärarna. Projektorn och surfplattan är de två redskap 

som hamnar på andra plats i det dagliga användandet då 84% (n=53) av lärarna anger 

projektorn som svar och 68% (n=43) anger surfplattan som svar. Smartphone, som 43% 

(n=27) har angett som svar och interaktiv skrivtavla som 13% (n=2) har angett som svar 

används inte lika ofta. 3% (n=2) av lärarna anger “annat” som svar på frågan om vilka 

digitala verktyg som används dagligen i yrket som lågstadielärare. 

 

 

 
Tabell 4. Hur ofta använder du digitala verktyg i din undervisning?  

 

Resultat på ovanstående fråga i tabell 4 visar på att 81% (n=51) av lärarna använder de 

digitala verktygen varje dag, medans mindre än en tredjedel av lågstadielärarna menar att de 

använder de digitala verktygen varje vecka.  I själva verket använder 14% (n=9) av lärarna de 
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digitala verktygen varje vecka, medans 2% (n=1) använder de digitala verktygen varje 

månad, mer sällan eller aldrig. 

 
Tabell 5. Min arbetsvardag och undervisning präglas av de digitala verktygen. 

 

Resultatet i ovanstående tabell visar på att 35% (n=22) av lärarna anser att de till en viss del 

präglas av de digitala verktygen i sin arbetsvardag och undervisning. 25% (n=16) anser att de 

digitala verktygen präglar arbetsvardagen och undervisningen till stor del och lika många, 

25% (n=16), anser att de digitala verktygen präglar arbetsvardagen och undervisningen till 

mycket stor del. 11% (n=7) av lärarna anser att de präglas av de digitala verktygen i sin 

arbetsvardag och undervisning till liten del, samtidigt som 3% (n=2) anser att deras 

arbetsvardag och undervisning inte präglas alls av de digitala verktygen. 

 

8.2.1 Analys användande av de tekniska redskapen 

I yrket som lågstadielärare spelar de digitala redskapen en stor roll då dessa verktyg används i 

en mycket stor omfattning och faktum är att de flesta lärare tillämpar digitala verktyg varje 

dag. Den större delen av lärarna anser att deras arbetsvardag och undervisning på något sätt 

präglas av de digitala verktygen vilket Säljö (2000) syftar med att individer numera präglas 

av lärande med hjälp av medierande kulturella artefakter, i detta fall till stor del av datorer. 

Datorn är, enligt Säljö (2000, 2011) en artefakt som används för att skapa förståelse för 

omvärlden. I och med detta användande tillämpas även språkliga samt intellektuella redskap 

menar Säljö (2000), detta för att kunna samspela med datorn eller andra digitala verktyg. I en 

vardag präglad av dessa digitala redskap är det ytterst viktigt att användandet av de digitala 

tingen fungerar för att dessa redskap ska kunna användas i syfte att skapa en förståelse för hur 

vi ska agera i omvärlden menar Säljö (2000). 

  

I användandet av dessa redskap får åtkomsten av internet, informationssökning eller rätt 

support inte vara något hinder, annars brister den effektivitet, den förminskade 

arbetsbelastningen och det bidrag i form av hjälp som de digitala redskapen i undervisningen 

just ger upphov till. Detta nämner Penuel et al. (2006) i tidigare forskning och frambringar ett 

resultat som även kan sättas i förbindelse till Stig Roland Rasks (2006) text om den nya 

tekniken som infunnit sig i dagens skolor och som har kommit ha en avgörande roll inom den 

pedagogiska arbetsplatsen. Rask (2006) beskriver användandet som mycket litet i början då 
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digitaliseringen tog fart, till att idag spela en mycket stor roll i utbildningsväsendet, ett 

resultat som denna studie också åskådliggör. 

 

8.3 Resultat tekniken som hjälpmedel 

Resultat som redovisas under denna kategori berör frågan “Hur ofta används ett digitalt 

verktyg för att ta kontakt med elever/föräldrar?” samt påståendena “De digitala verktygen 

som tillämpas hjälper mig i min pedagogiska undervisning” och “De digitala verktygen 

hjälper eleverna att utveckla sitt lärande”. 

 

 

 

 

 

  

Tabell 9. Hur ofta används ett digitalt verktyg för att ta kontakt med elever/föräldrar? 

 

På ovanstående fråga svarar 65% (n=41) av lärarna att ett digitalt verktyg används varje 

vecka för att ta kontakt med elever och föräldrar, medans 35% (n=22) svarar att de digitala 

verktygen används varje dag i syfte att kontakta elever eller föräldrar. 

 

Tabell 10. De digitala verktygen som tillämpas hjälper mig i min pedagogiska undervisning. 

 

På ovanstående påstående i tabell 10 svarar 65% (n=41) att de digitala verktygen hjälper 

dem till mycket stor del i deras pedagogiska undervisning. 22% (n=14) av lärarna anser att 

de digitala verktygen hjälper dem till stor del medans 8% (n=5) av lärarna anser att de 

digitala verktygen som tillämpas hjälper dem till viss del i deras yrkesutövning. 3% (n=2) 

anser att de digitala verktygen hjälper dem till liten del och 2% (n=1) anser att de digitala 

verktygen hjälper dem till mycket liten del. 
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Tabell 11. De digitala verktygen hjälper eleverna att utveckla sitt lärande. 

 

Resultatet på ovanstående påstående visar på att 43% (n=27) av lärarna anser att de digitala 

verktygen hjälper eleverna att utveckla sitt lärande till stor del. 33% (n=21) av 

respondenterna anser att de digitala verktygen hjälper eleverna utveckla sitt lärande till 

mycket stor del medans 18% (n=11) anser att de digitala verktygen hjälper eleverna att 

utveckla sitt lärande till viss del. 6% (n=4) anser att de digitala verktygen, till liten del, 

hjälper eleverna att utveckla sitt lärande. 

 
Tabell 12. De digitala verktyg som tillämpas har tidseffektiviserat mitt arbete. 
 

Resultatet på ovanstående påstående visar på en hög spridning. I ovanstående diagram anser 

den största andelen lärare, 33% (n=21),  att de digitala verktygen som tillämpas har 

tidseffektiviserat deras arbete till viss del. 29% (n=18) anser att de digitala verktyg som 

tillämpas har tidseffektiviserat arbetet till stor del och 19%(n=12) anser att de digitala 

verktygen har tidseffektiviserat deras arbete till mycket stor del. 10% (n=6) menar att de 

digitala verktygen som tillämpas har tidseffektiviserat dess arbete till liten del och en lika stor 

andel anser att de digitala verktygen som tillämpas har tidseffektiviserat arbetet till mycket 

liten del.   
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8.3.1 Analys tekniken som hjälpmedel 

De redskap som tekniken fört med sig har kommit att bli en stor del i lågstadielärares 

undervisning och i rollen som redskap i skolan. Lågstadielärare tillämpar varje dag eller varje 

vecka digitala verktyg i syfte att kontakta föräldrar och elever. Schofield har rapporterat 

(enligt Säljö, 2000, s. 246) att läraren inte längre är det “avgörande verktyget” i 

undervisningen utan att det går mot en mer gemensam ansträngning där både lärare och 

elever i klassen löser problem och uppgifter med hjälp av de digitala verktygen. De digitala 

verktygen öppnar upp för en större värld av information och har gett upphov till förbättring, 

allra helst för kontakt med föräldrar och elever. 

  

Majoriteten av lärarna anser att de digitala verktygen som tillämpats har hjälpt dem i deras 

pedagogiska undervisning, vilket man kan se genom att de numera använder exempelvis 

datorer och surfplattor i princip varje dag som ett redskap i lärandet. Lärarna anser att de 

digitala verktygen även hjälpt eleverna på ett mer utvecklande och inspirerande plan, vilket 

fört med sig positiva effekter. Elevers lärande utvecklar sig genom kulturella redskap och 

Säljö (2000) menar att en individ måste ta till sig utvecklingen av samhället, i detta fall de 

digitala verktygen som kommit att bli ett viktigt hjälpmedel i vardagen. Lärarna anser själva 

att deras undervisning har förändrats genom att de har plockat inspiration från internet, vilket 

har kommit att bli ett avgörande hjälpmedel.  

 

Eleverna tillämpar teknikens olika hjälpmedel dagligen, vilket motiverar dem i lärandet. 

Lärande sker enligt Säljö (2011) när en individ tillgodogör sig kunskaper och färdigheter som 

individen exponeras för, lärandet är alltså situerat. Ett situerat lärande förklaras genom något 

som växer fram i sociala praktiker, något som Säljö (2011) menar kan ske vart som helst, så 

länge det är i en social praxis (Säljö, 2011, s. 66). I detta fall sker lärandet i klassrummet 

tillsammans med de tekniska hjälpmedlen i undervisningen.  

  

Den största andelen lärare anser även att de digitala verktyg som infunnit sig påverkat deras 

arbete positivt i och med den tidseffektivisering de tekniska hjälpmedlen ger upphov till. 

Skolans tidigare traditionella informationsförsprång har hämtats in och den del av 

undervisningen där det är läraren som besitter den främsta kompetensen är på väg att dö ut. 

Säljö (2000) menar att den traditionella och lärarcentrerade formen av undervisning där 

någon lyssnar på när någon annan håller monolog har blivit en bristvara och tagits över av 

mediesamhället (Säljö, 2000, s. 239). 

  

Resultatet kan också efterliknas med den tidigare nämnda forskningen om begreppet digital 

litteracitet som Paul Glister (enligt Lankshear & Knobel, 2008) introducerade. Glister (enligt 

Lankshear & Knobel, 2008) menar att digital litteracitet är förmågan att förstå och använda 

sig av information från någon form utav digital källa. Den digitala källan i detta avseende är 

de digitala verktyg i form av dator, surfplatta samt projektor som tillämpas i yrket som 

lågstadielärare. Glister (enligt Lankshear & Knobel, 2008) menar att samhället behöver hänga 

med och anpassa sig i utvecklingen av digitaliseringen vilket lågstadielärarna gjort i och med 



33 
 

deras anpassning beträffande lektionsplaneringar som utförs utefter de förutsättningar som 

finns. 

 

8.4 Resultat digitaliseringens möjligheter och hinder 

Det sista temat gällande digitaliseringens möjligheter och hinder innefattar två påståenden 

följt av två frågor av öppen art i önskan om att få svar på lågstadielärarnas uppfattningar 

kring utmaningar/nackdelar samt möjligheter/fördelar med de digitala verktygen. Tabellerna 

nedan visar på resultatet kring påståendena “Eleverna motiveras av de digitala verktygen” 

samt “De digitala verktygen påverkar elevernas delaktighet i skolan”. Slutligen redovisas 

resultatet för svaren i de öppna frågorna. 

 
Tabell 13. Eleverna motiveras av de digitala verktygen.  

 

Resultatet i ovanstående tabell, som berör motivation kring de digitala verktygen, visar på att 

44% (n=28) av lärarna menar att eleverna motiveras till mycket stor del av de digitala 

verktygen. 40% (n=25) av lärarna anser att eleverna motiveras till stor del medans 14% (n=9) 

anser att eleverna motiveras till viss del av de digitala verktygen. 2% (n=1) anser att eleverna 

motiveras till liten del av de digitala verktygen. 

 
 

Tabell 14. De digitala verktygen påverkar elevernas delaktighet i skolan.  

 

I ovanstående tabell visar resultatet på att de flesta lärare, 36% (n=23), anser att de digitala 

verktygen påverkar elevernas delaktighet i skolan till stor del. 33% (n=21) av lärarna anser att 

elevernas delaktighet, till viss del, påverkas av de digitala verktygen medans 22% (n=14) av 
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lärarna anser att eleverna påverkas till mycket stor del av de digitala verktygen och 8% (n=5) 

anser att elevernas delaktighet påverkas av de digitala verktygen till liten del. 
 

I den öppna frågan “Vilka möjligheter/fördelar anser du att de digitala verktygen har bidragit 

till?” finner vi ett mönster där flertalet lärare menar att de digitala verktygen bidrar till ökad 

motivation, inlärning och delaktighet hos eleverna. Vidare nämner många lärare att verktygen 

underlättar för deras arbetsvardag och möjliggör för fokus på annat. En lärare skriver: 

  

“Digitaliseringen ger oss mycket stora möjligheter! Vi kan ta in hela världen i vårt klassrum. 

Undervisningen får en annan riktning och allt är möjligt. Det är inte längre jag som lärare 

som står för all kunskap. Vi guidar eleverna i den enorma kunskapsbank som är oss 

tillgänglig via våra datorer/surfplattor. Vi kan följa björnen i sitt ide. Vi kan visa barns väg 

till skolan i olika länder. Vi kan se bilder tagna från satellit-stationer ute i rymden tagna i 

realtid, kunskap är coolt - på riktigt!” 

  

En annan lärare uttrycker: 

  

“Alla elever får samma möjligheter, man lär sig/får redovisa kunskaper på ett annat sätt som 

passar fler individer, effektivisering för mig som lärare, roligare och mer motiverande 

undervisning, högre kunskapskrav kan nås av att t ex dokumentation blir enklare och 

skrivandet/bearbeta sin text blir lättare och ger därmed högre kvalité på arbeten. Möjliggör 

andra sätt att lära sig via olika digitala verktyg och mjukvara, en interaktiv projektor 

möjliggör genomgångar som kan sparas för att titta på igen, skickas till frånvarande elever 

etc och säkert en hel massa annat som jag inte kommer på just nu.” 

  

En annan lärare nämner kommunikationens positiva följder i och med de digitala verktygen: 

  

“De digitala verktygen ger möjlighet att lära tillsammans med eleverna. Lättare att skriva 

och ändra texter. Möjlighet att blogga och jobba med appar på I-pads. Lättare med 

föräldrarkontakt via blogg. Eleverna är positiva och intresserade. Underlättar för elever med 

läs- och skrivsvårigheter.” 

  

En tredje lärare nämner det faktum att många av eleverna lär sig hantera verktygen långt 

innan de själva kan det. Vidare skriver hen att eleverna också instruerar lärarna i många 

avseenden, hen textar: 

  

“Det händer varje dag att eleverna kommer på nya innovativa sätt att använda tekniken på. 

Vi kan lära av dem.” 

  

Vidare lyfter en lärare hur de digitala verktygen framhäver delaktigheten hos elever: 

  

“Fler delaktiga elever, vi använder oss av Bingel, vilket innebär att elever även arbetar 

hemma med uppgifter. Jag kan sen se resultaten hur många rätt eleverna har, vad de behöver 

träna på och kan lätt anpassa uppgifterna efter deras resultat.” 
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I den öppna frågan “Vilka utmaningar/nackdelar anser du att de digitala verktygen har 

bidragit till?” fann vi ett gemensamt fokus på teknikstrul, brist på tillgångar, brist på 

kompetens, tidsåtgången i och med användandet, klassrumsmiljö som inte är anpassad till 

framväxten av digitala verktyg samt påståenden om elevers olika förutsättningar. En lärare 

pekar på att det inte finns tillräckligt mycket tillgångar och resurser för att alla lärare och 

klassrum i skolorna ska kunna hålla takt med digitaliseringens utveckling. Hen skriver: 

  

“Nackdelarna handlar mest om att det är omständigt att använda datorerna, de är för få, de 

finns inte i varje klassrum utan ska bokas, hämtas, laddas, letas efter, de uppdateras när vi 

ska använda dem, o.s.v. För att datorer/paddor ska underlätta undervisningen/ge didaktiska 

fördelar, måste de finnas och fungera.” 

  

En annan lärare pekar på den risk som finns i och med att de digitala verktygen bromsar 

snarare än möjliggör för lärarna i deras yrke i situationer med bristande digital kompetens. 

Hen beskriver: 

  

“När vi lärare förväntas använda det så krävs kunskap om hur de digitala verktygen 

fungerar samt fortbildning i hur vi bäst använder dessa i vår undervisning. Annars är risken 

stor att det bromsar oss istället för att underlätta och skapa fler möjligheter. Ansvariga för 

tekniken och att det fungerar kan INTE heller ligga på lärarens ansvar. Det gör det ofta. Att 

felanmäla, sköta visst underhåll som rengöring av skärmar, laddning, förvaring m.m. är 

självklart men när vi stöter på problem behöver vi någon att fråga.” 

  

Vidare nämner ytterligare en lärare åtkomsten till internet och teknikstrul: 

  

“Inte alltid tekniken fungerar som den ska. Ex. paddan inte kopplar till skärmen. 

Frustrerande när man planerat undervisningen utifrån att det ska fungera.” 

  

Sammanfattningsvis säger resultatet att digitaliseringens möjligheter är många, men hinder 

som uppkommit i och med digitaliseringen existerar också, enligt lärarna. Dock ser lärarna 

fler fördelar än nackdelar i och med den digitala framfarten i skolan. 

  

8.4.1 Analys digitaliseringens möjligheter och hinder 

Engeströms verksamhetsteori menar att individerna lär sig genom socialt samspel så länge 

individen, som är subjektet, har något kulturellt medierande redskap. I detta fall ska 

individen, som är läraren, kunna lära eleverna som utgör objektet, med hjälp av medierande 

redskap i form av digitala redskap (Säljö, 2011, s. 34), något som påvisar lärarnas tänkande 

och tyckande kring huruvida digitaliseringen har blivit ett hjälpmedel eller inte. Säljö (2000, 

2011) nämner att undervisningen blir nyanserad och mer varierad genom de digitala 

verktygen och att den nya tekniken kommer in allt mer i artefakter och olika system vilket 

gör att de blir alltmer kraftfulla och sofistikerade. Detta överensstämmer med denna studies 

datamaterial då ett flertal lärare nämner att det inte längre är läraren som står för all kunskap 

utan att de istället, på sidan av, är med och guidar eleverna i den enorma kunskapsbank som 
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finns tillgänglig genom datorer och surfplattor. Några lärare beskriver också att de brukar 

blogga om dagarna så att föräldrar kan läsa via webben vad som har gjorts under skoldagen, 

en omständighet som gör att föräldrarna tillåts vara delaktiga. Lärarna låter sen eleverna, via 

de tekniska redskapen, läsa och reflektera kring vad de lärt sig den dagen. Det handlar 

numera kring vad som visas i ordbehandlaren, e-post och internet och hur man skapar, 

distribuerar text och kombinationer av text och bild genom de digitala redskapen, menar Säljö 

(2000, 2011). Möjligheterna att hålla kontakt med människor blir alltmer oberoende av fysisk 

samvaro, och den digitala utvecklingen har gjort att det idag handlar mer om hur en individ 

tillämpar och behärskar den nya tekniken snarare än att man, som tidigare, lär sig med hjälp 

av en lärare som undervisar (Säljö, 2000, s. 241). 

  

Delaktighet är något som majoriteten av lärarna tar upp som en ökande faktor i och med 

digitaliseringen. Med olika appar möjliggörs elevernas skolarbete hemifrån vilket också 

bidragit till att elevers resultat ökat. En app som vanligen tillämpas visar på elevens brister 

och vad eleven kan tänkas behöva öva på, vilket i sin tur bidrar till ett mer riktat fokus på ett 

specifikt område och därmed kan eleven få ny kunskap.  De tekniska redskapen underlättar 

för elevernas arbete hemifrån, och Säljö (2000, 2011) beskriver datorn som ett medierande 

redskap där klassrummets spelregler kommit att ändrats för hur man kommunicerar. Vidare 

menar Säljö (2000, 2011) att den traditionella klassrumsinteraktionen som funnits i flera 

tusen år hotas i och med de möjligheter till interaktivitet, kommunikation och tillgång de 

tekniska tingen för med sig. 

  

Flertalet lärare menar att eleverna motiveras av de digitala verktygen. Verktygen anses vara 

något som fångar elevernas intresse och bidrar till ett lustfyllt och varierande lärande och de 

digitala verktygen är även med och kompenserar för eventuella inlärningssvårigheter. Det är 

enkelt att som lärare individualisera arbetet genom de digitala verktygen så att eleverna får 

arbeta på sin egen nivå och därifrån få mer anpassade utmaningar i skrivandet och läsandet, 

något som Säljö (2011) menar har gjort undervisningen till en mer digital art. Denna digitala 

undervisning som tillämpas idag kan dock även komma att bli ett hinder genom exempelvis 

de olika verktygens rättstavningsprogram där datorn rättar elevernas skrift automatiskt, något 

som hindrar eleverna från att lära sig stava på egen hand. 

  

I studiens litteraturgenomgång nämner Ramos (2011) att den informations- och 

kommunikationsteknik som digitaliseringen har gett upphov till förbättrar och möjliggör 

utveckling av lärandet både i och utanför klassrummet, något som lärarna också håller med 

om. Detta förändrade lärande går att tolka som något motiverande för eleverna i och med de 

variationsmöjligheter som ökar i undervisningen, något som underlättar för lärande samt 

bidrar till en ökad trygghet hos eleverna i och med det nya lärandet oberoende elevers olika 

förutsättningar. 

  

Söby (enligt Lankshear & Knobel, 2008) beskriver i tidigare forskning hur en framtida lärare 

ska se ut, något som faller i enlighet med det lärarna beskriver i och med att det inte enbart är 

de själva som idag står för kunskapen utan att det numera finns betydligt fler 

informationskällor genom digitala verktyg. Söby (enligt Lankshear & Knobel, 2008) menar 
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att läraren idag inte blott ska agera instruktör utan att läraren även bör vara någon som kan 

kombinera sin akademiska kunskap tillsammans med digital kunskap. Läraren ska kunna 

variera sitt material med internetanvändning för att utbilda ansenligt menar Söby (enligt 

Lankshear & Knobel, 2008, s. 144). 

  

På samma vis som Penuel et.al (2006) redogjort för hur viktigt det är att tekniken fungerar 

som den ska i skolväsendet anser även lärarna det, de menar att tillgången och funktionen i 

många lägen är de största hindren gällande de digitala verktygen. Penuel et.al (2006) menar 

att åtkomsten till internet och informationssökning ska fungera, annars brister den effektivitet 

som de digitala verktygen är till för. Många av lågstadielärarna påpekar detta och nämner att 

det ofta blir något tekniskt fel eller att internet inte fungerar när de ska sätta igång en lektion, 

vilket gör att det tar längre tid att komma igång med arbetspasset. Nordström och Lundin 

(2014) diskuterar på samma sätt hur viktigt det är att skolorna hinner med i digitaliseringens 

snabba utveckling och att skolorna behöver rustas upp för att de digitala verktygen på ett 

effektivt sätt ska kunna agera som hjälpmedel. De menar att det inte finns tillräckligt med 

digital utrustning eller resurser i skolan för att genomföra det arbete som förväntas och att allt 

arbete kring de digitala redskapen istället många gånger läggs på lärarna själva. 

  

Ytterligare hinder som påvisats är något som lärarna, men även tidigare forskning och Cayley 

(2012) pekar på. De menar att några av de utmaningar som uppkommit i och med de digitala 

verktygen grundar sig i de elever som finner det svårt att tillämpa de digitala verktygen, vissa 

elever svårare än andra. Denna problematik bidrar till en mindre effektiv undervisning i och 

med att lärarna i dessa fall behöver hjälpa varje elev var för sig och gå igenom hur de digitala 

verktygen skall nyttjas. 

 

9. Sammanfattning och diskussion 
Detta avsnitt ämnar sammanfatta studiens resultat och ge svar på det syfte som präglar 

studien; Det övergripande syftet med denna studie är att öka förståelsen för digitaliseringen 

av skolan. Mer specifikt och utforskas och analyseras lågstadielärares användning av 

digitala verktyg och konsekvenserna därav för deras yrkesutövning. Diskussion förs kring 

studien och metodens kvalitet och begränsningar, för att avslutningsvis ge förslag på fortsatt 

forskning inom ämnet. 

  

9.1 Hur använder sig lågstadielärare av digitala verktyg i sin yrkesutövning? 

De digitala verktygen som används i skolan idag är många och har kommit att spela en stor 

roll i lågstadielärares arbetsvardag. De verktyg som används flitigast är datorer, surfplattor 

och projektorer och dessa digitala verktyg innehar idag en stor roll i lärarnas undervisning. 

Användningen av dessa redskap för med sig ett vidgat urval av undervisningsformer och till 

exempel används projektorn för att visa powerpoints, filmer hämtade från internet samt andra 

läromedel som finns via internet. Genom att använda projektor som läromedel ges det 

utrymme för en annan typ av samarbete mellan eleverna, man kan till exempel föra 

diskussioner i klassrummet genom att visa diskussionsunderlaget på projektorn istället för att 

dela ut exempelvis papper till var och en av eleverna, något som också blir positivt ur en 
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miljöaspekt. Vidare används det, på både datorer och surfplattor, olika typer av appar, 

däribland pedagogiska spel som underlättar för elevers lärande och inte minst för de elever 

med läs- och skrivsvårigheter. 

  

Användandet av de digitala verktygen har medfört en mer effektiv arbetsvardag för lärarna, 

speciellt då dessa verktyg tillämpas i så många delar av yrket. De digitala verktygen används 

bland annat vid lektionsplaneringar, undervisning, skrivning av veckobrev, kommunikation 

och rättning. I och med denna dagliga användning är det viktigt att de digitala verktygen 

fungerar som de ska. Vid teknikstrul eller problem med uppkopplingen blir användandet 

snarare ett hinder än ett hjälpmedel. Vad som också är avgörande för användningen är att 

läraren besitter väsentlig digital litteracitet och därmed innehar den digitala kompetens som 

behövs för användandet av de digitala redskapen. Det tar tid att lära sig hantera samt använda 

ett digitalt verktyg, främst för de lärare som är vana med den tidigare traditionella 

katederundervisningen. Digitaliseringen går dock inte att stoppa och dess verktyg blir bara 

fler, något som ställer oss frågande till hur viktig läraren egentligen kommer att vara i 

framtiden. Kommer de digitala verktygen ta över klassrummet, och kommer läraren endast 

inneha en biroll i framtidens undervisning? 

  

Det sociokulturella perspektivet nämner att lärande och utveckling hos barn sker i socialt 

samspel med andra människor, där den vuxna blir en förebild, i detta fall läraren. Hur detta 

sen utvecklas genom att de kulturella medierande redskapen, i detta fall en dator, blir 

förebilden kan man undra över. Engeströms verksamhetsteori utmanar å andra sidan 

Vygotskijs teori om detta då verksamhetsteorin menar att människan utvecklas samtidigt som 

samhället utvecklas. Om Engeström då menar att människan, som i detta fall är läraren, 

kommer att utvecklas och bli en robot ställer vi oss frågande till. 

  

9.2 I vilken omfattning använder sig lågstadielärare av digitala verktyg i sin 

yrkesutövning? 

De flesta lågstadielärare anser att de digitala verktygen präglar deras arbetsvardag, då 

majoriteten av lärarna säger sig använda de digitala verktygen dagligen. Då digitaliseringen 

har kommit ta en stor plats i dagens samhälle är det viktigt att skolan tar ställning till de 

digitala verktygen och följer med i utvecklingen och i användandet av dessa redskap. I yrket 

som lågstadielärare spelar de digitala verktygen en avgörande roll då dessa används i stor 

utsträckning i yrkets alla måsten och omsättningsmässigt används de digitala verktygen var 

dag, i kommunikationssyfte där kontakt upprätthålls med föräldrar och elever samt i 

undervisningssyfte. Digitaliseringen medför en interaktion med de pedagogiska och tekniska 

kompetenserna som utformats i och med digitaliseringens framväxt. Yrket som 

lågstadielärare har kommit att förändras och lektionsplaneringar har utmanats genom att 

eleverna i stor omfattning använder digitala redskap och ständigt har tillgång till 

internetuppkoppling, något som i sin tur har förändrat förutsättningarna för lärarna i deras 

undervisning. Då dessa redskap redan används flitigt och i stor omfattning ställer vi oss på 

nytt frågande till hur lärarrollen kommer att te sig framöver. Kommer lärarutbildningen 

skyndsamt förändras och behandla mer digital kompetens kring lärandet? Kommer 
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utbildningen samspela med den rådande digitaliseringen och innefatta användandet av olika 

digitala redskap och appar eller spel för att utveckla elevers lärande? 

 

9.3 Vilka möjliga och förändrade arbetssätt har digitala verktyg gett upphov till 

i lågstadielärares bildning av elever samt kommunikation med elever och 

föräldrar? 

Digitaliseringens framfart och utveckling i och med de digitala verktygen har fört med sig 

möjligheter, men också orsakat hinder samt förändrade arbetssätt för lärarna. Möjligheterna 

är många och däribland ökad variation i undervisningen, ökad motivation hos eleverna och ett 

mer effektivt arbetssätt. Tack vare de digitala verktygen får idag samtliga elever en chans att 

visa vad de går för. Genom teknikens kraft kan kunskap redovisas på många olika sätt, vilket 

även bidrar till en högre kvalité då skrivande och bearbetning av texter blivit enklare. Högre 

kunskapskrav kan nås genom nya sätt att lära sig och allra helst då tekniken möjliggör för 

upprepning av till exempel lektionsunderlag, som sparas genom tekniken. Hela världen kan 

numera infinna sig i klassrummet i och med den ständiga tillgången till uppkoppling på 

internet. Även frånvarande elever får möjligheten att ta del av information tack vare den 

förenklade kommunikation som infunnit sig med tekniken. 

  

Utifrån begreppet digital litteracitet kan man se på möjligheter och hinder på olika sätt. 

Digital litteracitet innebär att man kan förstå och tillämpa utvecklingen av digitaliseringen 

utifrån alla olika typer av kontexter, givet att skolorna hänger med i utvecklingen av de 

digitala verktygen och på så sätt utvecklar klassrummen. Lärarna menar att digitaliseringen är 

till elevernas fördel gällande deras utveckling, lärande och sociala samspel. Däremot trycker 

lärarna på vikten av kompetensutveckling kring hur de digitala verktygen används och bör 

användas på ett så effektivt sätt som möjligt. Utmaningarna existerar, och tillsammans med 

den bristande kompetensen är det teknikstrul samt brist på tillgångar som är de främsta 

problemen med de digitala verktygens användning på svenska skolor idag. 

  

Inom det sociokulturella perspektivet diskuteras det kring huruvida barn lär sig genom 

kommunikation, samspel med andra, artefakter och meningsfulla sammanhang. Detta bör väl 

även innefatta vuxna? I detta fall menar vi då lärare. Är det så att lärare blott antas kunna 

hantera ett digitalt verktyg? I och med transformationen måste ny kunskap läras ut, men hur 

ser det egentligen ut kring den frågan i skolornas läroplan? 

 

9.4 Resultatets implikation 

Vi ser stora möjligheter med tillämpningen av de digitala verktygen i undervisningen då de 

digitala verktygen för med sig odelat positiva potentialer. Digitala verktyg ger upphov till en 

mer varierad och anpassad undervisning och underlättar för både elever, lärare och föräldrar 

ur kommunikations- och tidssynpunkt. Dessa redskap anses även bringa positiva 

lärandemöjligheter för eleverna i och med tillämpningen av de digitala verktygen i 

undervisningen. Vad som dock är helt avgörande för att de digitala verktygen skall hjälpa och 

inte stjälpa är att lärarna får avsedd kompetensutveckling för användningen av de digitala 

verktygen samt att tekniken fungerar som den ska. Rätt resurser bör under alla 
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omständigheter finnas tillhands liksom supporthjälp vid eventuellt krångel med de olika 

verktygen. Syftet med lärandet är en viktig aspekt i denna digitala utveckling av skolan och 

det sociokulturella perspektivet utgår som nämnt från samhällets tillväxt och överlevnad för 

att förklara varför och hur individer lär sig, menar Säljö (2000, 2011). Det blir således, utifrån 

denna syn, viktigt att förstå tillämpningen av samhällets kunskaper hos människan och hur de 

för denna kunskap vidare i olika kontexter. I detta fall talar vi om de didaktiska konsekvenser 

som digitaliseringen gett upphov till och lärarens roll i denna numera digitaliserade skola. 

 

Kunskap kring skolan är värdefullt och kommer alltid att vara. Vi finner ett intresse inom 

lärandet och pedagogiken, allra helst det lärande som sätter prägel för resten av skolgången. 

Med vetskap om digitaliseringens påverkan på läraryrket kan politiker, skolstyrelsen, 

förvaltningschefer, rektorer och lärare se till de behov som uppkommit och förhoppningsvis 

med rätt kunskap kunna axla de hinder och utmaningar som kan komma att ta plats i och med 

den dagliga tillämpningen av de digitala verktygen inom den pedagogiska verksamheten. 

Detta är något, som i och med den lärarbrist som råder, vi anser vara oerhört viktigt i arbetet 

med att behålla samt attrahera ny personal till läraryrket, även om digitaliseringen har 

minskat vikten av lärarens både närvaro och kompetens. Då allt material snart finns 

tillgängligt på internet idag menar vi att man lättare ses som utbytbar, något vi tror kan bidra 

till en sämre motivation för yrket.   

  

Studiens övergripande syfte var att öka förståelsen för digitaliseringen av skolan. Mer 

specifikt utforskades och analyserades lågstadielärares användning av digitala verktyg och 

konsekvenserna därav för deras yrkesutövning. Resultatet i förhållande till detta syfte visar på 

att samtliga lärare använder sig av artefakter i form av digitala verktyg i sin lärarroll, något 

som de anser har underlättat för deras roll i yrket som lågstadielärare. Det resultat som 

framkommit i studien ligger även i linje med den tidigare forskning som tas upp angående 

dagens skola och den digitalisering som ägt rum. De digitala verktygen används dagligen i en 

mycket stor utsträckning och har fört med sig åtskilliga möjligheter och bidragit till 

förändrade arbetssätt i skolan. Bland dessa möjligheter finner vi ökad motivation för lärande 

och delaktighet hos eleverna. Verktygen underlättar för lärarnas arbetsvardag och möjliggör 

för fokus på annat, i och med den tidseffektivitet de digitala hjälpmedlen ger upphov till. 

Även kommunikationen har simplifieras i och med den förlängda arm som de digitala 

verktygen bidrar med, och ett lärande utanför klassrummet har tillgodogjorts. 

Sammanfattningsvis anser vi att både lärare och elever drar nytta av användandet av de 

digitala verktygen då det bidrar till ett mer effektivt arbetssätt för båda parter. 

  

9.5 Studiens kvalitet och begränsningar 

Då de frågor som vår enkät innehöll grundades på tidigare forskning så finns det aspekter 

som inte har tillgodosetts och tagits i beräkning. Då enkäten dessutom, för att kunna fånga in 

ett så högt antal respondenter som möjligt, var av kortare karaktär begrundades frågorna till 

ett visst antal. Detta förde med sig ett fokus på ett väsentligt område, om än begränsat, och 

fler infallsvinklar och belysningar hade därför kunnat ge en annan effekt på resultatet. 
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Bortfallet av studiens respondenter är som nämnt inget vi kan räkna på men vi är varse om att 

enkäten gick ut till betydligt fler lärare än de svar vi fick. Enkäten skickades ut till 101 

grundskolor och det totala antalet respondenter uppgick till 63, spridda på totalt 40 skolor. En 

faktor som kan ha påverkat denna relativt låga medverkan är den personal- och tidsbrist som 

idag råder inom skolan och läraryrket. Något som dock kan ha påverkat deltagandet positivt 

är den kontakt med rektorerna som vi först hade, och att enkäterna vidare delades ut till 

lågstadielärarna av rektorerna själva. 

  

Det finns i efterhand, som tidigare nämnt, fyra påståenden och en fråga som var svåra att ta 

ställning till. Svaren på påståendena; “Jag har mött motstånd från föräldrar vad gäller 

digitala verktyg”, “Eleverna har egen tillgång till de digitala verktygen”, “Eleverna blir 

distanserade från verkligheten vid användning av de digitala verktygen”, “Digitala verktyg 

prioriteras framför andra aktiviteter” samt frågan “Finns det bestämda tider där eleverna 

tillämpar digitala verktyg?” ansågs inte ge svar på de frågeställningar som präglar studien 

och var därför svåra att tolka, vilket ledde till att dessa frågor uteslöts från resultatet. Vi anser 

dock att det resultat vi fick, trots bortfallet av dessa frågor, ändå var högst tolkningsbart. 

  

Validiteten kan tänkas ha påverkats positivt av vårt metodval. Med tanke på att vi, som 

tidigare nämnt, utformade en enkät i enkelt språk, tydliga frågor och påståenden samt en inte 

allt för lång enkät har respondenterna troligtvis svarat sanningsenligt på enkäten. I och med 

en kort enkät innehållandes tydliga frågor försökte vi undanhålla respondenterna från 

eventuell tristess som kan ge upphov till slarviga svar, eller i värsta fall inga svar alls. I enkät 

råder det inte heller utdragna diskussioner eller långa möten som kan mynna ut i socialt 

önskvärda svar. Vi anser därför, med detta sagt, att validiteten är försvarlig. 

  

Studiens reliabilitet anser vi vara fullt acceptabel i och med det faktum att samtliga 

respondenter tagit del av samma enkät, med frågor ställda utifrån de olika teman som 

utformats för studiens undersökta fenomen. Utfallet bör bli detsamma om studien replikeras 

då undersökningens tillvägagångssätt beskrivits systematiskt och noggrant, ett faktum som 

talar för en hög reliabilitet för studien. Något vi dock i efterhand tänkt på är att vi i enkäten 

hade kunnat formulera några fler likvärdiga frågor för att kunna påvisa reliabiliteten. Men vi 

anser att de öppna svaren gett oss tillförlitliga och utpräglade svar och inom de teman där 

vissa frågor gått något i varandra har svaren sett liknande ut, vilket visar på ett tillförlitligt 

resultat.  Vad som också kan ha bidragit till ett pålitligt resultat är det faktum att 

respondenterna i början av enkäten fick fylla i skolans namn, något som gör att 

respondenternas svar var och en gjordes synliga för oss. En rektor bad om att få ta del av hens 

skolas resultat på enkäten, något som hen underrättade lågstadielärarna om i vidarebefordran 

av vår enkät. Detta är något som vi tror kan ha varit en bidragande faktor till ett högst seriöst 

deltagande för de berörda lågstadielärarna. Slutligen vill vi nämna att vi inte är bekanta med 

läraryrket, något som minskar risken för ett eventuellt förvrängt resultat där egna tolkningar 

gjorts och studiens resultat bör följaktligen vara tillförlitligt. 
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9.6 Förslag på framtida forskning 

I den forskning vi bedriver är det svårt att se på några större avvikelser då ämnet är relativt 

outforskat. För framtida forskning anser vi att det hade varit intressant att vidare undersöka 

ämnet kring hur skolor arbetar med att tillgodose rätt kompetens för lärare samt hur eleverna 

på skolorna förhåller sig till de digitala verktygen. Kanske är det klokt att då utgå ifrån 

elevers perspektiv och undersöka deras tankar och åsikter kring det hela, för det är ju trots allt 

eleverna som skolan är ämnad för. Vidare vore det intressant att forska än mer kring de nya 

formerna av undervisning där det inte längre är den traditionella katederundervisning som är i 

fokus och utreda om de digitala verktygen verkligen främjar elevernas lärande på det sätt som 

denna studie visar på. Att även se till hur skolan numera växer och tar plats utanför 

klassrummets alla väggar i och med de digitala verktygen anser vi intresseväckande. Att i en 

uppföljningsstudie upprepa vår undersökning, men att då praktisera en annan metodansats 

och tillämpa en kvalitativ metod såsom observation eller intervjuer skulle kunna ge en 

fördjupad förståelse för lågstadielärares nyttjande av digitala verktygen. Att även undersöka 

de digitala verktygens bidrag i en annan svensk stad än Uppsala och se till om resultatet 

skulle bli av liknande karaktär som i vår studie anser vi vara fullt tänkbart. 
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Bilaga 1 

Mail till rektorer 

 
Hej! 

Vi är två studenter som studerar Pedagogik med inriktning mot vuxna och 

arbetsliv på Uppsala Universitet och som just nu skriver vårt examensarbete. 

 

Vi önskar få en kontakt som kan hjälpa oss nå ut till lågstadielärare 

i Uppsala län då vår uppsats handlar om lärares användning av digitala redskap 

inom lågstadiet. Det finns oerhört lite forskning kring just lågstadielärare och 

dess användning av digitala redskap i yrket och vår avsikt är därför att med 

denna studie förhoppningsvis kunna bidra med ytterligare kunskap till det 

pedagogiska forskningsfältet med att få ta del av just era svar och tyckanden. 

Det skulle betyda enormt mycket för oss, men även för forskningen. Vi har för 

vår studie utformat en enkät som vi önskar få många att bidra till med sina svar 

och åsikter.  

 

Vi undrar om någon hos er eventuellt har möjlighet att förse oss med e-

postadresser till lågstadielärare eller om Ni möjligtvis kan bolla vidare vår 

förfrågan till lågstadielärare på er skola?! Vi vore oerhört tacksamma för all 

hjälp vi kan få.  

 

Vi har bifogat ett missivbrev med vår enkät för eventuell vidarebefordran. 

Samtidigt vill vi passa på att önska er alla en riktigt God Jul! 

Stort tack och varma hälsningar! 

 

Elinh Andersson & My Bjerregaard, Studenter vid Uppsala Universitet 

Kontakt: 07xx xxx xxx 
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Bilaga 2 

Missivbrev 
 

Hej!  

Vi är två studenter som studerar Pedagogik med inriktning mot vuxna och 

arbetsliv på Uppsala Universitet och som just nu skriver C-uppsats. Vår uppsats 

handlar om skolans digitalisering och lågstadielärares användning av de digitala 

verktygen. Vi skulle vilja be Dig besvara vår webbenkät som består av 24 frågor 

och som tar ca 15 minuter att fylla i.  

 

Din medverkan i studien är frivillig och skolans namn kommer inte att 

publiceras. Svaren är också helt anonyma och kommer endast att användas i 

forskningssyfte.  

 

Du lämnar ett oerhört värdefullt bidrag till vår studie genom att svara på vår 

enkät och vi vore mycket tacksamma för din insats. 

  

Studien kommer i början av 2018 att publiceras på Diva-portalen, en plattform 

för studentuppsatser.  

 

Klicka på länken nedan för att komma till webbenkäten:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeKt5AdsvVR3IrO5ev1wfxivLgo

QVvdyBOKaklDWV7cww2mA/viewform  

 

Stort Tack!  

 

Varma hälsningar  

 

Elinh Andersson 

elinh.andersson.xxxx@student.uu.se  

 

My Bjerregaard  

my.bjerregaard.xxxx@student.uu.se  

 

Handledare Joel Jansson  

joel.jansson@edu.uu.se  

 

Kursansvarig Jonas Risberg  

jonas.risberg@edu.uu.se  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeKt5AdsvVR3IrO5ev1wfxivLgoQVvdyBOKaklDWV7cww2mA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeKt5AdsvVR3IrO5ev1wfxivLgoQVvdyBOKaklDWV7cww2mA/viewform
mailto:elinh.andersson.xxxx@student.uu.se
mailto:my.bjerregaard.xxxx@student.uu.se
mailto:joel.jansson@edu.uu.se
mailto:jonas.risberg@edu.uu.se
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Bilaga 3 

Enkät 
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