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Sammanfattning 

Studiens syfte är att ta reda på vilken syn Sigtuna kommuns grundskolelärare har på användandet 

av digitala verktyg i undervisningen. Studiens grund är baserat på de förstärkningar som gjorts i 

skolans styrdokument rörande digitalisering i skolan. En kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjuer valdes till denna studie för att få en djupare förståelse för Sigtuna kommuns 

grundskollärares åsikter kring användandet av digitala verktyg i undervisningen. Det var totalt fyra 

grundskollärare från Sigtuna kommun som ställde upp och deltog i denna studie. Lärarna som 

intervjuades arbetade på olika skolor, vilket ledde till en mer övergripande bild. I resultatet 

framgår det att grundskollärarna i Sigtuna kommun generellt har en positiv inställning till de 

revideringar som har skett i skolans styrdokument angående digitalisering. Tidigare studier visar 

att det inte finns några bevis för att digitala verktyg påverkar elevers lärande positivt. Trots detta 

visar denna studies resultat att grundskolelärare i Sigtuna kommun har en generellt positiv 

inställning till användningen av digitala verktyg i undervisningen. Samtliga lärare upplevde att de 

digitala verktygen haft en positiv effekt på elevernas studiemotivation och lärande, samt deras 

eget arbete som lärare. 
 

Nyckelord: Digitalisering, digital kompetens, IKT, IT, En- till - En undervisning. 
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1. Inledning 

Under vår utbildning med inriktning mot grundskolelärare i förskoleklass till årskurs tre har vi 

hunnit vara ute på samtliga tre VFU-perioder. Dessa VFU-perioder har tillbringats på olika skolor 

i Sigtuna kommun. Utifrån våra praktiktillfällen har vi fått uppfattningen att det råder en stor 

skillnad bland skolorna i Sigtuna kommun rörande användandet av digitalisering i 

undervisningen. Vi upplever att det finns stora skillnader bland lärares digitala kompetens och 

skolornas tillgång till digitala verktyg. Den 9 mars 2017 tog regeringen ett beslut rörande 

revideringar i skolans styrdokument. Revideringarna innebar tydligare riktlinjer i läroplaner, 

kursplaner och ämnesplaner i både grundskolan och gymnasieskolan. Detta väckte vårt intresse 

att vidare fördjupa oss i hur grundskolelärare i Sigtuna kommun förhåller sig till dessa 

revideringar och vilka olika uppfattningar det finns om lärarnas kompetens.   

 

 

 

 



 

 6 

2. Bakgrund 

Enligt digital kommissionen (SOU 2016:85, s.5) är vi i en process från att vara ett 

industrisamhälle till att bli ett digitalt samhälle. I och med denna förändring är det viktigt att 

införskaffa kunskaper om vart vi är på väg. Inte bara för att vi ska kunna nyttja digitaliseringen på 

bästa sätt, utan även för att förbereda oss för de risker och utmaningar som det kommer att föra 

med sig (SOU 2016:85, s.5). För att elever idag ska kunna bemöta denna tekniska och digitala 

utveckling, ställs högre krav på skolväsendet. Skolan måste kunna erbjuda alla elever en 

utveckling av sin digitala kompetens för att förbereda dem för de förändringar som kommer ske i 

både arbetslivet och i samhället i stort (Regeringskansliet, 2017). För att uppnå detta mål fick 

skolverket den 24 september 2015 i uppdrag från regeringen, att ge förslag på nationella IT-

strategier för skolväsendet (U2015/04666/S). I juni 2016 redovisade Skolverket sina förslag till 

regeringen (Skolverket, 2017). Den 9 mars 2017 beslutade regeringen om revideringar i skolans 

styrdokument. Regeringens beslut löd: 

 
”Regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i styrdokument – bl.a. i läroplaner för 

grundskolan och gymnasieskolan– för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala 

kompetens. Ändringarna rör rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i 

enskilda ämnen.’’ (Regeringskansliet, 2017). 

 

Från och med den 1 juli 2017 får huvudmännen välja när de vill applicera förändringarna. Dock 

senast den 1 juli 2018 då beslutet stadgas (Regeringskansliet, 2017). De ändringar som gjorts i 

skolans styrdokument sammanfattas i Regeringskansliets informationsblad om stärkt digital 

kompetens i skolans styrdokument så här: 

 

-att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framförallt i teknik- 

och matematikämnena. 

-att stärka elevernas källkritiska förmåga 

-att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning 

av digital teknik 

-att arbeta med digitala texter, medier och verktyg 

-att använda och förstå digitala system och tjänster 

-att utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle 

  (Regeringskansliet 2017 s.1) 
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2.1. Grundskollärares allmänna inställning till digitalisering 
Sedan 1994 har den tidigare myndigheten för Skolutveckling och Skolverket arbetat med att 

utveckla och öka användningen av IT i skolverksamheten (Skolverket 2009, s.4). Var tredje år 

sedan 2008, har skolverket utfört mätningar av IT-användningen och IT-kompetensen i förskola, 

skola och vuxenutbildning. Mätningen har sin grund i Skolverkets plan för förbättrad IT-

uppföljning (Skolverket 2009, s.3). Studierna har i huvudsak gjorts med enkätundersökningar 

innehållande frågor rörande IT-användning och IT-kompetens, men även genom intervjuer. I 

skolverkets rapporter 2009, 2013 och 2016 finns studiernas resultat redovisade. I följande avsnitt 

presenteras en kort sammanfattning av studiernas resultat av grundskollärares generella 

inställning till användningen av IT i den pedagogiska verksamheten. 

2.2. Uppföljning av IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och 

vuxenutbildning 2009 

Rapporten som rubriken avser är en redovisning av uppdrag om uppföljning av IT-användning 

och IT- kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning för budgetår 2008 (Skolverket, 2009, 

Dnr 75–2007:3775, s.1). Studien i denna rapport består av frågor i form av enkätundersökning. 

Frågorna är ställda till pedagogisk personal och skolchefer i verksamhetsformerna förskola, 

grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning (Skolverket 2009, s.6). Vid frågan kring hur de 

tänker om användandet av IT i sin undervisning, samt hur de värderar IT som verktyg i sitt 

arbete, svarar överlag de flesta lärare att IT är ett viktigt verktyg. Runt fyra av tio pedagoger i 

grundskola och gymnasieskola tycker att IT gör det lättare att anpassa undervisningen. Ungefär 

hälften av grundskolelärarna svarar även att IT i stor utsträckning ökar möjligheterna att anpassa 

lektionerna för elever med särskilda behov (Skolverket 2009, Dnr 75–2007:3775, s.20). I enkäten 

uttrycker flera lärare olika fördelar med att använda IT i sin undervisning. Några fördelar lyfts 

fram mer och andra mindre. Exempel på dessa fördelar är att IT ökar elevernas motivation, 

stimulerar inlärningsprocessen, ökar elevernas IT-kompetens, utvecklar elevernas sätt att lösa 

problem, underlättar informationssökning, samt ökar samarbetsförmåga. En del lärare beskriver 

även nackdelar med användningen av IT i undervisningen. Några lärare anser att IT bara är en av 

många verktyg och att man behöver mer diskussion kring hur IT kan användas i pedagogiskt 

syfte. Man lyfter även fram att IT kan störa elevernas koncentration och inlärningsförmåga 

(Skolverket 2009, Dnr 75–2007:3775, s.21). 
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2.3. IT-användning och IT-kompetens i skolan 2013 

Rapporten ’’IT-användning och IT-kompetens i skolan 2013’’ är en redovisning av uppdrag om 

uppföljning av IT-användning och IT- kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning för 

budgetår 2011 (Skolverket 2013, rapport 386 s.3). Studien i denna rapport består av frågor i form 

av enkätundersökning och intervjuer. Frågorna är ställda till elever, pedagogisk personal och 

skolchefer i verksamhetsformerna förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning 

(Skolverket 2013, rapport 386 s.6). 

Cirka fyra av tio lärare tycker att IT är ett viktigt verktyg i undervisningen. I studiens enkätfrågor 

blev pedagogerna tillfrågade om hur de såg på IT i skolverksamheten och dess påverkan på olika 

aspekter i undervisningen. 90% av grundskolelärarna svara att de ’’i stor utsträckning’’ eller ’’i viss 

utsträckning’’ anser att IT ökar elevernas motivation. Vid frågan om lärarna anser att IT i skolan 

ökar elevernas lärande så höll 91% av grundskolelärarna ’’i stor utsträckning’’ eller ’’i viss 

utsträckning’’ med (Skolverket 2013, rapport 386 s.78).  Något som grundskolelärare visade sig 

mer tveksam till var om IT stödjer eleverna i sin kommunikations och samarbetsförmåga 

(Skolverket 2013, rapport 386 s.77). I enkätens öppna svar uttrycktes det skilda åsikter kring IT i 

skolan. Många lärare ser potentialen med IT, men är ändå försiktiga med att inte se IT som ett 

självändamål i sig. Man anser att IT måste användas på rätt sätt. Några lärare anser att IT lätt 

distraherar eleverna och tar bort fokus från undervisningen (Skolverket 2013, rapport 386 s.76). 

Vid frågan om lärarna ville använda mer IT i undervisningen så svarade en stor majoritet att de 

ville använda datorer mer eller mycket mer i skolan (Skolverket 2013, rapport 386 s.80).  
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2.4 IT-användning och IT-kompetens i skolan – Skolverkets uppföljning 

2015  

Rapporten ’’IT-användning och IT-kompetens i skolan – Skolverkets uppföljning 2015’’ är en redovisning 

av uppdrag om uppföljning av IT-användning och IT- kompetens i förskola, skola och 

vuxenutbildning för budgetår 2015 (Skolverket 2016, Dnr: 2015:00067 s.2). Studien i denna 

rapport består av frågor i form av enkätundersökning. Frågorna är ställda till elever, pedagogisk 

personal och skolchefer i verksamhetsformerna förskola, grundskola, gymnasieskola och 

vuxenutbildning (Skolverket 2016, Dnr: 2015:00067 s.4). 

I denna rapport ’’IT-användning och IT-kompetens i skolan – Skolverkets uppföljning 2015’’ framgår det 

att fyra av tio grundskollärare anser att IT är ett viktigt pedagogiskt verktyg i skolan (Skolverket 

2016, Dnr: 2015:00067 s.88). Utifrån svaren på enkätfrågorna framgår det tydligt att 

grundskollärare generellt anser att IT som ett pedagogiskt verktyg är viktigt i många aspekter i 

undervisningen. Det har dock skett en viss förändring i lärarnas svar i denna rapport i jämförelse 

med de tidigare rapporterna. I rapporten som nämnts ovan tycks grundskollärares inställning till 

IT vara mer återhållsam i jämförelse med 2013 års rapport. Detta märks på att antalet lärare som 

anger ’’i stor utsträckning’’ har minskat från 2013 års rapport (Skolverket 2016, Dnr: 2015:00067 

s.89). År 2012 svarade 36% av lärarna i grundskolan’’ i stor utsträckning’’ på frågan om IT är ett 

viktigt redskap för att öka elevernas IT-kompetens (Skolverket 2013, rapport 386 s.78).  Det 

minskade i 2015 års rapport till 32% (Skolverket 2016, Dnr: 2015:00067 s.89). År 2012 svarade 

33% av lärarna i grundskolan’’ i stor utsträckning’’ på frågan om IT är ett viktigt redskap för att 

öka elevernas studiemotivation (Skolverket 2013, rapport 386 s.78). Det minskade i 2015 års 

rapport till 27% (Skolverket 2016, Dnr: 2015:00067 s.89). År 2012 svarade 29% av lärarna i 

grundskolan ’’ i stor utsträckning’’ på frågan om IT är ett viktigt redskap för att öka elevernas 

lärande (Skolverket 2013, rapport 386 s.78). Det minskade i 2015 års rapport till 25% (Skolverket 

2016, Dnr: 2015:00067 s.89). På frågan om lärarnas intresse av att av att öka IT-användningen i 

skolan så är svaret ’’mycket stort’’ hos grundskollärare. En stor del av både elever och lärare i 

grundskolan svarade att de vill arbeta ’’mycket mer’’ eller ’’mer’’ med dator eller surfplatta i skolan 

(Skolverket 2016, Dnr: 2015:00067 s.91). 
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2.5 Sigtuna kommun 

I detta avsnitt presenteras bakgrundsfakta om Sigtuna kommun samt information kring hur 

kommunen arbetar med digitalisering i grundskolorna.  

2.5.1 Fakta om Sigtuna kommun 

Sigtuna kommun tillhör Stockholmsregionen och är belägen norr om Stockholm. Den 31 

december 2016 beräknades antalet invånare i kommunen vara 46 274 personer (Sigtuna kommun, 

2016). 

2.5.2. Digitalisering i skolverksamheten 

I Sigtuna kommun har man sedan år 2012 arbetat med att ta fram program som ska styra 

utbildningsverksamheten i kommunen. Skolutvecklingsprogrammet har som mål att utveckla 

skolorna, förbättra dess undervisning samt höja måluppfyllelsen hos eleverna (Sigtuna kommun, 

2014). Det nuvarande skolutvecklingsprogrammet sträcker sig över perioden 2017 – 2023 

(Sigtuna kommun 2017, s.3). I skolutvecklingsprogrammet finns en satsning på IKT - 

informations och kommunikationsteknik. Syftet till denna satsning är att den ska bidra till att öka 

elevernas resultat och måluppfyllelse genom att använda sig av digital teknik. Skolan ska utveckla 

metoder och arbetsformer där digitala verktyg ska bli en naturlig del. Målet är att ge eleverna den 

digitala kompetens som krävs i samhället och för vidare utbildning (Sigtuna kommun, 2013). 
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2.6. Förklaring av vanligt förekommande begrepp 

2.6.1. Digitalisering 
Digitaliseringskommissionen (SOU 2015:28) definierar begreppet digitalisering på följande sätt: 

’’Digitalisering innebär att digital kommunikation och interaktion mellan människor, 

verksamheter och saker blir självklara. Allt större delar av tillvaron är digitaliserad samtidigt som 

vi i allt mindre grad kan skilja ut det digitala från det ickedigitala’’ (Digitaliseringskommissionen, 

SOU 2015:28 s. 15) 

2.6.2. Digital kompetens 
En digitalt kompetent person har kunskaper kring den teknik som används i dagens 

informationssamhälle. Hen är kunnig i användandet av digitala verktyg och kan använda tekniken 

i både sitt arbetsliv och sin fritid. Personen använder digitala verktyg för att söka och inhämta 

information, kommunicera och skapa digitalt. En digitalt kompetent person följer med i 

samhällets digitala utveckling och har en förståelse för hur de påverkar samhället i stort. Hen kan 

se både möjligheter och risker med digitaliseringen och är motiverad att medverka i den digitala 

utvecklingen (Digitaliseringskommissionen, SOU 2015:28 s. 15-16) 

2.6.3. IKT 
IKT står för informations och kommunikationsteknik. IKT är ett samlingsnamn för den teknik vi 

använder för att kommunicera. Det kan innefatta allt från chatt, e-post, sociala medier till de 

lärplattformar som nyttjas inom utbildning. (Skolverket 2014, s.25)  

2.6.4 IT 
National encyklopedin definierar IT som ’’informationsteknik, (engelska information technology), 

samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom datorteknik och 

telekommunikation’’. 

  

2.6.5. En-till-En undervisning 

En-till-En innebär att skolor förser en dator till varje elev. Datorn används sedan i 

undervisningen som ett verktyg för lärande. (Tallvid 2010, s.5) 
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3. Forskningsöversikt 

I detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning om lärares positiva och negativa 

erfarenheter av att använda digitala verktyg i undervisningen, samt tidigare forskning om digitala 

verktygs påverkan på elevers lärande. 

3.1. Lärares positiva erfarenheter av IKT i undervisningen 

År 2007 skapades en rapport av Condie m.fl. (2007) där man tog upp vilka positiva effekter 

användningen av IKT i skolan medför. Rapporten är en metastudie av ett flertal studier som 

handlar om IKT och vilka positiva effekter det har haft på skolor i Storbritannien (Condie m.fl. 

2007, s.3) Utifrån en noggrann granskning av IKT-studierna, kom man fram till att IKT haft en 

positiv effekt på nästan alla ämnen i skolan. Man kunde särskilt se positiva effekter av IKT i 

elevernas allmänna språkutveckling. I synnerhet i de yngre årskurserna. IKT visade sig ha en 

positiv påverkan på eleverna när det kom till utbyggnad av ordförrådet och inlärningen av 

begrepp och främmande språk (Condie m.fl. 2007, s.22). 

 

I rapporten lyfter man fram lärarens viktiga roll i vilka effekter IKT kan få på elevernas lärande. 

Lärarens inställning till IKT och vilka metoder hen använder sig av spelar stor roll. Valen av 

tekniker, på vilka sätt dessa tekniker används och hur väl läraren planerat lektionen, är alla 

faktorer som påverkar vilka effekter IKT får på elevernas lärande. Avslutningsvis kom man fram 

till att IKT hade störst positiv effekt i de klassrum där IKT var ett vanligt förekommande inslag i 

undervisningen och där det tydligt var kopplat till styrdokumenten (Condie m.fl. 2007, s.22). 
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3.2. Lärares positiva erfarenheter av en-till-en projekt i skolan  

Under hösten 2007 inleddes ett en-till-en projekt i Falkenbergs kommun. Det innebar att varje 

lärare och elev i årskurs 7–9 i två kommunala grundskolor fick en laptop var (Tallvid 2010, s.5). 

Tanken var att användandet av datorer i undervisningen skulle stärka elevernas lärande, öka 

elevernas studiemotivation och skapa nya arbetsformer i klassrummet (Tallvid 2010, s.7). 

Projektet pågick under tre år och utvärderades kontinuerligt. Sammanlagt tre rapporter med 

resultat gavs ut (Tallvid 2010, s.5). Resultaten visade att både lärare och elever upplevde en 

markant skillnad i undervisningen. Lärarna ansåg att datorerna har haft en god påverkan på 

klassrumsklimatet och rasterna. Både miljön i klassrummen och på rasterna hade blivit lugnare. 

Datorerna ansågs även ha en inkluderande effekt på elever som tidigare befunnit sig något 

utanför gemenskapen. Dessa elever gavs möjlighet att visa sina kunskaper i hanterandet av 

datorer och på så sätt komma in i kompiskretsen (Tallvid 2010, s.19).  Både lärare och elever såg 

fördelarna i den enkla informationsinhämtningen. Eleverna kunde på ett enkelt och snabbt sätt 

hämta ned information eller instruktioner med hjälp av datorerna. På så sätt slapp lärarna ständigt 

kopiera upp nya instruktioner och kunde enkelt se vilka som tagit del av informationen eller ej 

(Tallvid 2010, s.19).  Lärarna kunde se att datorerna hade en stor påverkan på elevernas 

studiemotivation och prestation hos flera elever. De upplevde att elevernas texter hade en högre 

kvalité och att texterna blivit längre (Tallvid 2010, s.19). Även eleverna upplevde att deras 

studiemotivation hade ökat. Eleverna tyckte att lektionerna hade blivit roligare och lättare (Tallvid 

2010, s.20).  

 

Martin Tallvid (2010) lyfter fram olika framgångsfaktorer i sin rapport som han anser skapat det 

goda resultatet. En bidragande faktor till det goda resultatet ansågs vara den starka förankringen i 

förvaltningsledningen och på en hög politisk nivå. Samt den ömsesidiga förståelse som funnits 

mellan tjänstemän och politiker (Tallvid, 2010 s.59). En annan bidragande faktor var att skolornas 

IT-drift drevs av ett externt företag. Detta ansåg man bidrog till mindre tekniska begränsningar 

för skolorna. De tekniska begränsningarna fick man bort genom att både lärare och elever fick fri 

tillgång till internet och att ingen form av filter eller inloggningskrav användes. Skolorna hade 

även en policy som endast sa ’’ allt som är lagligt är tillåtet’’ (Tallvid, 2010 s.63). I rapporten 

beskriver Tallvid (2010, s.65) datorn som en teknisk artefakt som kan användas för att utveckla 

lärandet och lektionerna. Men för att användandet ska fungera krävs en pedagogisk grundtanke. 

Falkenbergs satsning på fortbildning i både det pedagogiska och det tekniska kan därför ses som 

den viktigaste faktorn i projektets goda resultat.  
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3.3. Lärares negativa erfarenheter av IKT i undervisningen 

Många lärare ser stora fördelar med att använda IKT i sin undervisning. Men det finns även lärare 

som upplever negativa effekter av det. I (Lindberg et al. 2016) har man gjort en studie om 

svenska gymnasielärares och elevers uppfattningar kring IKT i undervisningen. Studien visade att 

många lärare upplever stora utmaningar med att använda IKT i sin undervisning. Ett problem 

flera lärare uttryckte i studien var bristen på tid. Många upplevde att tiden inte räckte till för att 

planera en IKT baserad undervisning och för att koppla det till skolans styrdokument. Lärarna 

ansåg att det tog för lång tid att finna relevanta digitala läromedel och metoder som krävs för en 

IKT baserad undervisning. En stor anledning till att lärarna upplevde IKT som väldigt 

tidskrävande, var att de inte ansåg sig ha tillräckligt med digital kompetens. Bristen på digital och 

pedagogisk kompetens i området, gör att de har svårt att se hur IKT kan användas på ett 

pedagogiskt sätt. Lärarna i denna studie upplevde även att användningen av digitala verktyg i 

undervisningen ibland var distraherande för eleverna (Lindberg et al. 2016, s.5).  

3.4. Lärares negativa erfarenheter av en-till-en projekt i skolan 

Trots de hyllade resultaten i en-till-en projektet i Falkenberg, fanns det även några få lärare som 

upplevde negativa effekter av projektet. Dessa lärare upplevde att vissa elever hade det svårt med 

“dator-disciplinen”. De här eleverna tenderade att göra andra saker under lektionen med sin dator 

än vad de skulle. Eleverna kunde kolla sin mail, skicka meddelanden och gå in på Facebook. Det 

som skapade frustration hos lärarna var att dessa elever försvara sig med att de kan göra många 

saker samtidigt och att det inte stör deras arbete. I rapporten förklarar dock Tallvid (2010, s.44) 

att när ’’vi gör flera saker samtidigt’’ är det inte exakt så det fungerar. Vår hjärna fungerar på så 

sätt att när vi håller på med flera olika saker “samtidigt” växlar hjärnan från olika uppgifter varje 

gång vi bygger aktivitet. Vid varje byte sker en förlust i effektivitet. 
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3.5. Digitala verktygs påverkan på elevers lärande 
 

I Tallvids (2007) studie undersöks ett treårigt en-till-en projekt som infördes i Falkenbergs 

kommun hösten 2007. Projektet innebar att elever i årskurs 7-9 på två kommunala skolor fick en 

laptop var att använda i undervisningen (Tallvid 2010, s.5). Under projektet upplevde lärare både 

positiva och negativa konsekvenser av användningen av digitala verktyg i undervisningen. Den 

övergripande åsikten var dock positiv. Både lärare och elever upplevde att datorerna haft en 

särskilt positiv effekt på elevernas studiemotivation och lärande (Tallvid 2010, s.20). Inför 

projektet hade man formulerat tre mål. Dessa var att öka elevernas studieresultat, öka elevernas 

studiemotivation och skapa nya arbetsmetoder (Tallvid 2010, s.7). Trots lärares och elevers 

positiva upplevelser, framgår det i studiens resultat att elevernas meritvärde i årskurs nio sjönk 

från år 2003 till år 2010. Detta innebär att en-till-en projektet inte nått målet med att öka 

elevernas studieresultat (Tallvid 2010, s.46). Tallvid (2007) förklarar dock att man istället för att 

dra slutsatser från ett ’’litet statistiskt underlag’’ valt att förlita sig på en kvalitativ metod där man 

genom intervjuer, statistik och enkäter gör en utvärdering av projektet genom tolkning och analys 

(Tallvid 2010, s.46). 

 

År 2015 redovisade OECD en rapport kallad ’’Students, computers and learning’’ (2015). I rapporten 

har man gjort en internationell jämförande analys av de digitala färdigheter elever lär sig i skolan, 

samt de lärandemiljöer som är skapade för att lära eleverna dessa kunskaper. I rapporten 

framkommer det att 96% av alla 15 åriga elever i OECD länderna hade en dator hemma år 2012. 

Dock svarade endast 72% att de använde en dator eller surfplatta i skolan (OECD 2015, s3). I 

rapporten tar man upp vilken påverkan datorerna haft på elevernas lärande i de klassrum där de 

använts. Resultatet visar att datorerna haft en mixad påverkan på elevernas resultat. Elever som 

använde datorn måttligt i skolan hade bättre studieresultat än elever som använde datorn sällan. 

Däremot hade elever som använde datorn väldigt ofta i skolan mycket sämre studieresultat i de 

flesta lärandemålen. Rapportens resultat visar även att inga märkbara förbättringar skett i elevers 

prestationer i läsning, matematik eller naturvetenskap i de länder där man gjort stora investeringar 

i IKT-undervisning (OECD 2015, s3). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt presenteras den teoretiska utgångspunkten för vår undersökning. 

4.1. Det sociokulturella perspektivet 

Idag är skolans styrdokument (lgr11) till stor del influerat av det sociokulturella perspektivet 

(Skolverket, 2014). Eftersom vår studie grundar sig i de ändringar som skett i styrdokumenten, 

väljer vi att skriva vår studie utifrån det sociokulturella perspektivet. Vi anser även att 

perspektivet stödjer den ökade användningen av digitala verktyg i undervisningen på följande sätt: 
  
I det sociokulturella perspektivet är kommunikation och interaktion nyckeln till människans 

utveckling och lärande. Perspektivet betonar således vikten i socialt samspel mellan människor. 

Kunskap är inget som överförs från en människa till en annan. Kunskap är något vi deltar i, i 

samspel med andra under olika aktiviteter (Lundgren, Säljö & Liberg 2014, s.307). Lundgren, 

Säljö & Liberg (2014) förklarar att det sociokulturella perspektivet inte är kopplat till någon 

specifik pedagogik. Perspektivet ska fungera i den vanliga skolan och den normala 

undervisningen. Vilka effekter det sociokulturella perspektivet får, ligger i hur läraren organiserar 

det sociala samspelet. Både det sociala samspelet mellan lärare och elever, och det sociala 

samspelet mellan elever och elever.  Vilka möjligheter läraren ger eleverna till att bekanta sig med 

olika redskap, spelar även in i vilka effekter pedagogiken får (Lundgren, Säljö & Liberg 2014, 

s.307 & 303). Det sociokulturella perspektivet grundar sig i Lev Vygotskijs forskning om lärande, 

utveckling och språk (Lundgren, Säljö & Liberg 2014, s.297). Vygotskij menade att människan 

lever i en materiell och idémässig värld. Människan är en historisk individ som integrerar med sin 

omgivning och transformerar det i sitt eget arbete (Säljö 2013, s.28-29). För att kunna integrera 

och förstå sin omgivning använder människor sig av olika medierande redskap (Lundgren, Säljö 

& Liberg 2014, s.298 - 299).  Mediering är ett viktigt begrepp i den sociokulturella traditionen. 

Begreppet utgår från att människan är en redskapsanvändande och redskapsskapande individ. 

Vygotskij menar att det finns två sorters redskap, språkliga och materiella redskap (Lundgren, 

Säljö & Liberg 2014, s.298). De språkliga redskapen använder vi för att kommunicera och tänka. 

Dessa redskap kan till exempel vara alfabetet eller siffersystemet (Lundgren, Säljö & Liberg 2014, 

s.299). Ett annat ord för materiella redskap är artefakter. Artefakter är föremål människan har 

tillverkat som hjälpmedel för användning i olika praktiker. Exempel på artefakter är digitala 

verktyg såsom datorer och surfplattor. Genom åren har människor allt mer börjat omge sig av 

artefakter (Säljö, 2007, s.118). 
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Idag är vi mitt i processen från att vara ett industrisamhälle till att bli ett digitalt samhälle (SOU 

2016:85, s.5). Några vanliga artefakter som börjat ta plats i skolundervisningen under de senaste 

åren är därför olika former av digitala verktyg. I det sociokulturella perspektivet är 

kommunikation och interaktion med andra grunden för människans utveckling och lärande. Med 

hjälp av digitala verktyg kan vi kommunicera och integrera med andra människor virtuellt. De 

digitala verktygen låter oss därför kommunicera med människor vi kanske aldrig skulle komma i 

kontakt med annars. Vi kan även snabbt söka upp information och sprida det både till människor 

i vår närhet, men även med människor över hela världen (Säljö 2000, s.245-256). På så sätt kan vi 

med de digitala verktygen lättare dela med oss av våra egna erfarenheter och kunskaper, samt ta 

in andra människors erfarenheter och kunskaper. De digitala verktygen låter oss även visualisera 

och simulera information genom multimodala hjälpmedel. På så sätt kan vi åskådliggöra abstrakta 

företeelser och kommunicera någonting på flera olika sätt (Säljö 2000, s.245-246). Utifrån det 

sociokulturella perspektivet kan vi få flera möjligheter att utveckla våra färdigheter och kunskaper 

genom användningen av digitala verktyg.  (Lundgren, Säljö & Liberg 2014, s.307). 
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5. Syfte och frågeställningar 
Vår studie har sin grund i de förstärkningar som gjorts i skolans styrdokument rörande 

digitalisering i skolan. Syftet med undersökningen är att undersöka vilken syn grundskollärare i 

Sigtuna kommun har på användningen av digitala verktyg i undervisningen. Samt vilka svårigheter 

och möjligheter de ser med användandet av digitala verktyg för sitt arbete som lärare. Detta 

studeras utifrån frågeställningarna: 

 

1. Vad har grundskolelärare i Sigtuna kommun för syn på användningen av digitala verktyg i 

undervisningen?  

2. Hur tror grundskolelärare i Sigtuna kommun att förstärkningen av digitalisering i skolans 

styrdokument kommer påverka elevernas lärande 

3. Vilka svårigheter och möjligheter ser grundskolelärare med användandet av digitala verktyg i sin 

undervisning? 
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6. Didaktisk relevans 

I vår studie undersöker vi vilken inställning grundskolelärare i Sigtuna kommun har till 

användningen av digitala verktyg i sin undervisning, hur de tror att digitala verktyg påverkar 

elevernas lärande och vilka svårigheter och möjligheter de ser med digitala verktyg i 

undervisningen. Edward Jensinger (2016) skriver i 12 tankar om skolans digitalisering att lärare med 

en negativ inställning till användningen av digitala verktyg i sin undervisning har också brister i 

digital kompetens (Jensinger 2016, s. 30). Därmed anser vi att det är didaktiskt relevant för oss 

som är blivande lärare att undersöka hur våra egna åsikter, inställningar och känslor kan påverka 

vår framtida undervisning och hur vi kan undervisa med hjälp av dem digitala verktygen för att 

främja elevernas lärande. Vi anser det även relevant att undersöka hur både lärare som lyckats 

med digitala verktyg i sin undervisning arbetar, samt lärare som misslyckats med digitala verktyg i 

sin undervisning arbetar. Genom att studera vilka skillnader som finns hos dessa lärare gällande 

utbildning, intresse och arbetsförhållanden, kan vi själva få en bättre förståelse för hur vi själva 

ska förhålla oss till de digitala verktygen när vi själva är färdiga lärare.  

 

Gunnar Lindström och Lars-Åke Pennlert (2016) betonar innebörden av lärarens 

ämneskunskaper för att förmedla en god undervisning. Lärarnas kunskaper kring digitala 

artefakter är därför avgörande för hur de kommer att påverka elevernas lärande. Lindström och 

Pennelert (2016) förklarar utifrån en didaktisk triangel hur god undervisning uppstår. Enligt den 

didaktiska triangeln är kompetens inom ämnet centralt för att skapa en god undervisning. Brister 

lärarens kunskaper om digitala artefakter påverkas därför undervisningen negativt (Lindström & 

Pennlert 2016, s. 11). Enligt den didaktiska triangeln ska lärare även kunna reflektera kring sin 

undervisning, vad eleverna lär sig och hur de lär sig. Det är därför relevant för att undersöka och 

hur lärare i Sigtuna kommun reflekterar kring användningen av digitala verktyg i sin undervisning 

och hur de påverkar elevernas lärande (Lindström & Pennlert 2016, s. 12).            
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                                                        Innehåll – ämne - artefakt 

 

 

 

 

 

        Elev                                               Lärare 

 

 

6.1 Lärare – innehåll 

Läraren behöver goda ämneskunskaper när det kommer till att förmedla innehållet i sin 

undervisning. En pedagog som har goda ämneskunskaper har mycket kunskap i ämnet, förstår 

ämnets uppbyggnad, har skicklighet i ämnet och kan använda sig av ämnets kunskaper i olika 

situationer. En lärare som är kompetent i sitt ämne kan även reflektera över ämnet, analysera det 

kritiskt och hänga med i dess utveckling. Pedagogen kan se samband i ämnen, integrera olika 

ämnen i sin undervisning, samt förstå innebörden av att ha kunskap kring ämnet (Lindström & 

Pennlert 2016, s. 11). 

 

6.2 Lärare – Elev 

Kommunikationen och det sociala samspelet är en viktig del i det pedagogiska arbetet. I skolan 

sker lärande och undervisning i ett socialt sammanhang. En del av lärarens arbete är därför att 

skapa goda relationer till sina elever och elever emellan. Denna aspekt av läraryrket kräver en 

social kompetens som innefattar både praktiska och teoretiska kunskaper. Läraren behöver 

kunskap om sina elevers livsvillkor, kulturer och utveckling, samt förmågan att kommunicera, 

visa empati och omsorg. Läraren har även i uppdrag att fostra eleverna i enlighet med 

demokratins och samhällets värdegrund. På så sätt främjas elevernas utveckling att bli toleranta, 

ansvarstagande, rättvisa och generösa. Eleverna lär sig att ta ansvar både för sig själva och för 

andra (Lindström & Pennlert 2016, s. 11). 
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6.3 Elev – Innehåll 

Denna punkt avser sambandet mellan läraren och elevernas lärande. Med grund i skolans 

styrdokument, elevers tidigare kunskaper och andra ramfaktorer, ska lärare kunna göra relevanta 

ämnesval och formulera väsentliga kunskapsmål i sin undervisning. Läraren ska kunna skapa goda 

miljöer som främjar elevernas uppmärksamhet på undervisningens innehåll, samt välja metoder 

som skapar olika sätt för eleverna att bearbeta innehållet på. Under undervisningen ska läraren 

fokusera på hur eleverna tar till sig innehållet. Därefter förändrar läraren undervisningen utifrån 

sin analys. Läraren ska inneha didaktisk kompetens. Det innebär att läraren har kunskap om 

lärande och undervisning, samt kunskap i att undervisa. Läraren ska kunna reflektera kring sin 

undervisning, vad eleverna lärt sig och hur de lärt sig. Läraren ska kunna koppla sina egna 

erfarenheter med andra pedagogers erfarenheter och med forskning inom didaktik (Lindström & 

Pennlert 2016, s. 12). 
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7. Metod  

Följande kapitel kommer att beskriva studiens val av metod, urval, etiska principer 

 

7.1. Val av metod  
Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer för att undersöka studiens syfte och frågeställningar. 

Enligt Jan Trost (2011) är kvalitativa metoder rimliga att använda när man vill förstå hur 

människor resonerar, reagerar eller handlar (Trost 2011, s.32). Vi ansåg därför att en kvalitativ 

metod passade för studiens syfte. En nackdel med vårt val av kvalitativa metoder är att 

informationen som studien grundas på små urval och det kan därför inte räknas som 

representativt för alla lärare i Sigtuna kommun (Trost 2011, s.34). Undersökningen är gjord 

genom semistrukturerade intervjuer. Det innebär att vi inför intervjuerna skapade frågor vi ville 

ställa, samtidigt som vi tillät oss att ställa oförberedda följdfrågor. Vi valde att utföra våra 

intervjuer på lärarnas arbetsplatser. Vi ansåg att fördelen med detta var att lärarna skulle känna sig 

trygga under intervjuerna. Nackdelen med att utföra intervjuer på lärarnas arbetsplats är att 

störningsmoment kan uppstå. Valet innebar risk att arbetskamrater eller elever kunde störa 

intervjun (Trost 2011 s, 65). Enligt Idar Magne och Bernt Krohn Solvang (1997) ska intervjuerna 

byggas på tillit för att det ska fungera på ett bästa sätt. Ett sätt att skapa tillit är att inför intervjun, 

ge de intervjuade en uppfattning om vad intervjun ska handla om (Holme & Solvang 1997, s. 

105). Därför valde vi att redan vid första kontakten med lärarna, ge dem en utförlig beskrivning 

på vår studie. Innan vi utförde intervjuerna gjorde vi en pilotstudie. Denna förberedande 

undersökning gjorde vi genom att låta en grundskollärare i Sigtuna kommun svara på 

intervjufrågorna skriftligen. På så sätt kunde vi kontrollera att våra frågor fungera på det sätt vi 

hade tänkt (Olsson och Sörensen 2007, s. 29). I vår studie har vi valt att endast fokusera på vilken 

syn lärare har på hur lärande skapas. Vi har ej valt att studera hur elever eller andra aktörer i 

skolan uppfattar detta. Detta val har gjorts då vi haft begränsad tid till att utföra studien. Vi är 

även medvetna om att detta fokus inte ger oss människors allmänna syn på hur lärande sker, utan 

endast vilken syn lärarna har i detta. I vår studie valde vi att utgå ifrån det sociokulturella 

perspektivet. Vi valde att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet eftersom de digitala verktygen 

kan betraktas som artefakter vi använder för att lära i ett klassrumssammanhang.  
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7.2. Urval 
Vår studie fokuserar på att undersöka vilken syn grundskolelärare i Sigtuna kommun har på 

användningen av digitala verktyg i undervisningen. De intervjuade bestod därför av lärare som 

arbetar vid någon av grundskolorna i Sigtuna kommun. Tanken var att intervjua fem stycken 

grundskollärare. På grund av bortfall intervjuade vi istället fyra stycken. Vi valde att intervjua 

lärare som alla arbetar på olika skolor, i olika områden i Sigtuna kommun. Syftet med det var att 

skapa en så övergripande bild som möjligt.    

 

7.3. Etiska principer 

Studien utgår ifrån följande forskningsetiska principer: 

 

Informationskravet: Denna princip innebär att forskarna inför varje intervju informerade 

respondenterna om vilken roll de har i studien och vilka villkor deras medverkan innefattar. 

Respondenterna ska informeras om alla delar i studien som kan påverka deras benägenhet att 

medverka. Forskarna ska ge ut sin kontaktinformation till respondenterna. Forskarna ska 

informera om studiens syfte och beskriva den i stora drag. Forskarna beskriver muntligt om hur 

informationen kommer att användas och var den kommer att publiceras (Vetenskapsrådet 2002, 

s.7). 

 

Samtyckeskravet: De deltagande lärarna har rätt att kontrollera över sin egen medverkan i 

studien. Eftersom respondenterna aktivt deltar i undersökningen så inhämtar forskarna samtycke 

inför varje intervju (Vetenskapsrådet 2002, s.9). Inför varje intervju informerar forskarna 

respondenterna att de när som helst under intervju har rätt att avbryta sin medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet: Respondenterna ska inför intervjuerna informeras om undersökningens 

konfidentialitet. All information som hämtas in från respondenterna i studien behandlas på så sätt 

att ingen utomstående kan identifiera de enskilda personerna. Respondenternas personuppgifter 

förvaras även på ett sådant sätt att ingen utomstående kan ta av informationen. För att försvåra 

identifieringen av enskilda individer i studien så byts respondenternas riktiga namn ut till andra. 

Även namnen på skolorna ersätts med siffror (Vetenskapsrådet 2002, s.12-13) 

 

Nyttjandekravet: Studien utgår ifrån nyttjandekravet. Det innebär att informationen som samlas 

in från enskilda personer endast får användas för forskning (Vetenskapsrådet 2002, s.14). 
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7.4 Arbetsfördelning 

Under arbetets gång har båda planerat och genomfört arbetet gemensamt. Vi skrev olika 

områden och sedan suttit gemensamt och gått igenom texterna där vi såg till att språket och 

innehållet såg bra ut. Analys och diskussion delades upp utifrån intervjufrågorna. 

  

Intervjufrågorna arbetade vi gemensamt på och intervjuerna delades upp. Ronja Edstrand fick 

intervjua lärare 1 och lärare 2 och Merima Ganibegovic intervjuade lärare 3 och lärare 4. Vid 

intervjuerna var vi båda närvarande. Medan den ena skribenten intervjuade satt den andra bredvid 

och skrev ner nyckelord som sades i intervjun samt följdfrågorna som ställdes. Vi valde att 

transkribera ljudfilerna till de lärarna vi fick intervjua. Anledningen till att intervjuerna delades 

upp var att vi båda skulle få prova på och ta del utav dem här erfarenheterna. Transkriberingen 

delades upp för att det inte skulle ta alltför lång tid.  
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8. Resultat 
Nedan redovisar vi resultaten från våra intervjuer. Vi har valt att först beskriva bakgrundsfakta 

om de lärare vi intervjuat. Sedan har vi delat upp resultatet efter studiens frågeställningar. Under 

varje frågeställning har vi sammanfattat lärarnas intervjuer tillsammans. De intervjuade lärarna är 

anonyma och därför har deras namn ersatts  med siffror.  

8.1. Lärare 

Lärare 1: är 51 år och arbetar i en skola i centrala Märsta, i Sigtuna kommun. Hen har undervisat 

som lärare i 15 år och arbetar som klasslärare i en årskurs fyra. Hen är utbildad SO-lärare men 

undervisar sina elever i alla ämnen. 

  

Lärare 2: är 34 år och arbetar som lärare i en grundskola i södra Märsta, i Sigtuna kommun. Hen 

arbetar som klasslärare i en förskoleklass. Hen är nu inne på sitt första år som lärare i 

grundskolan och har tidigare arbetat i förskola i fem år. 

  

Lärare 3: är 37 år och arbetar som lärare i en grundskola i södra Märsta, i Sigtuna kommun. Hen 

är klasslärare i en årskurs fyra och har arbetat på skolan i åtta år. Lärare 3 har undervisat som 

lärare i tio år och arbetar även som IKT-pedagog. Det är hen som har ansvaret för 

utvecklingsarbetet kring IKT i skolan som hen arbetar i. 

  

Lärare 4: är 24 år och arbetar som en lärare i en grundskola i södra Märsta, i Sigtuna kommun. 

Hen är en klasslärare i en årskurs trea. Hen är inne på sitt första år som klasslärare men har 

arbetat i skolans värld i flera år.  
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8.2. Vad har grundskolelärare i Sigtuna kommun för syn på användningen av 

digitala verktyg i undervisningen?  

I början av varje intervju tillfrågades samtliga lärare om de hade tagit del av de ändringar som 

gjorts i skolans styrdokument. Vi frågade även vad de ansåg om ändringarna som hade gjorts. 

Alla lärare förutom en kände att de hade koll på vad ändringarna innebar. För lärare 1 behövde vi 

kort förklara vilka ändringar som gjorts i styrdokumenten för att sedan kunna gå vidare med 

intervjun. Samtliga lärare vi intervjuade ansåg att digitalisering i skolan kunde vara något positivt. 

De argument som framkom bland alla lärarna för en ökad digitalisering i skolan, handlade om 

samhället och framtiden. Alla lärare ansåg att digitalisering i skolan var positivt då dagens 

samhälle och framtiden styrs av det. Lärare 1 svarade på följande sätt på frågan om vad hen ansåg 

om ändringarna som gjorts i skolans styrdokument: 

  
”Äntligen! Jag tycker att digitalisering borde ha varit ett helt eget ämne och ingå i mattelektionerna, 

eftersom samhället styrs utav tekniken. Jag är en SO lärare men detta ämne är nästan viktigare.” 

 

En av lärarna liknade ämnet digitalisering med slöjdämnena i skolan. Hen förklarade att det är 

skolans uppgift att förbereda eleverna för framtiden. Digitalisering är framtiden och därmed bör 

eleverna lära sig använda digitalisering precis som eleverna lär sig trä- och syslöjd.  Lärare 3 

förklarade sig på detta sätt: 

  
”Jag brukar jämföra mycket med att vi i skolan, så lär sig eleverna textil och träslöjd och det är 

jätteviktigt, för det är något man ska kunna. Just så är det med de digitala hjälpmedlen. Skolans 

ansvar och uppgift är att förbereda eleverna inför framtiden. Då hör textil och träslöjd till, men 

även de digitala verktygen som finns. Tar skolan inte det ansvaret så kommer det bli tungt för 

samhället.” 

 

En lärare visade ett stort intresse av It och nämnde att hen alltid har tyckt om att arbeta med 

datorer och har erfarenheter inom det. Hen förklarade att det var dags för dessa förändringar i 

skolans styrdokument och nämnde hur bra det blir att kunna anpassa undervisningen till 

elevernas vardag. Lärare 4 svarade på följande sätt när frågan om vad hen ansåg om ändringarna i 

skolans styrdokument:  
 

”Alltså det är verkligen dags för dessa ändringar, äntligen liksom. Och jag tycker att det verkligen är 

jättebra att undervisningen kan anpassa sig till elevernas vardag.” 
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Vidare i intervjun frågade vi lärarna om vilken syn de har till användningen av digitala verktyg i 

sin undervisning. Alla lärare svarade att de digitala verktygen skapade fler metoder för att 

undervisa. Samtliga ansåg även att undervisningen kunde underlättas för läraren när de använde 

sig av digitala verktyg. Lärare 2 beskrev användningen av digitala verktyg på detta sätt: 

 
”Ehm, jag tycker det är ett bra hjälpmedel, speciellt när man har stora klasser. Just för att det finns 

sådana program där eleverna kan arbeta i programmet och där man kan få en direkt koppling på 

det de kan och vart de ligger. Sen så till exempel ladybuggen som vi använder som också är ett 

digitalt verktyg. Den är ju jättebra när man ska ha högläsning för då kan man visa bilderna i 

böckerna för alla 20 elever direkt samtidigt som jag läser. Så kan dem också följa med i texten själva 

när de börjar bli lite äldre och lär sig läsa. Det blir lättare för mig att använda detta när jag har en 

stor klass. Ehm, sen är det också bra för elever som kanske har kommit lite längre och behöver 

andra utmaningar. Att kanske få en surfplatta och jobba med ett program där eleven kan utmana 

sig själv istället för att jobba med det andra jobbar med, så det blir ett jättebra hjälpmedel som jag 

använder mig väldigt mycket av.” 

  

Lärare 1 beskrev de digitala verktygen som en förutsättning i dagens undervisning. Hen beskrev 

det så här: 
”Jag tycker att det är en förutsättning att använda det i undervisningen. När jag började fanns det 

inget alls i huvud taget. Då var man tvungen att boka datarum och så och då gjorde man inte det 

istället. Nu styrs undervisningen över att man har fungerande grejer. Böcker försvinner mer och 

mer.” 

 

 Lärare 4 ansåg att det blir både roligare och lättare att använda sig av digitala verktyg i 

undervisningen. Hen berättade sina tankar om användning av digitala verktyg på följande sätt:  
 

”Jo men jag är bekväm med It, eftersom jag har många erfarenheter inom det. Jag har arbetat 

mycket med datorer när jag var yngre. Ehm och därför blir det roligt för mig att undervisa med 

digitala verktyg. Och sen är det ju så att jag själv tycker att det är mycket enklare att använda till 

exempel en presentationsyta istället för att skriva på tavla. Då kan man ju också visa bilder och 

videoklipp. Ehm det fångar upp eleverna mycket snabbare tycker jag.” 

 

Till sist frågade vi lärarna hur de tror att de ändrade styrdokumenten kommer att påverka deras 

arbete som lärare. För alla lärare innebar inte ändringarna i styrdokumenten några stora 

förändringar i arbetet som lärare. Lärare 3 upplevde att hen redan arbetade på det sätt som de 

reviderade styrdokumenten vill att man ska arbeta. Hen svarade på följande sätt: 
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”Jag tror, heh, jag tror faktiskt för min del inte så mycket, jag jobbar redan liksom på det viset som 

de vill att vi ska arbeta. Jag tror dock att det mandat jag har kommer bli förstärkt i skolan, i den här 

skolan som en del av utvecklingen inom IT där jag faktiskt kan säga att nu har ni inget val, nu har 

ni inget val längre nu är det här som gäller om vi tittar på den reviderade läroplanen. Jag har ju fått 

med mig en stor del av mina kollegor ändå. Men nu blir det lite mer viktigt. Så att säga.” 

  

Lärare 2 förklarade att hen inte riktigt tänkt på hur de digitala verktygen kan påverka hens arbete 

som lärare. Hen trodde att mycket beror på hur man lägger upp sin undervisning. Något som 

skulle påverkas positivt tror hen är vid redovisningen av ett nytt ämne eller vid genomgångar. 

Lärare 2 förklarade det så här: 
  

”Ehm, jag har nog inte funderat så jättemycket på det, men jag tror att det påverkar, alltså det 

påverkar hur man lägger upp undervisningen. Ehm, det är ju lättare att till exempel göra en 

Powerpoint och när man ska lägga fram ett nytt ämne eller när man ska gå igenom något. Då det 

blir ju lättare att använda en PowerPoint för att fånga elevernas uppmärksamhet. Ehm, så det 

påverkar väldigt mycket på hur jag arbetar.” 

  

Lärare 1 upplevde att de digitala verktygen skulle påverka hens arbete som lärare positivt 

eftersom att hen själv är positivt inställt till IT. Hen trodde dock att lärare som inte är 

intresserade av IT skulle uppleva användningen av digitala verktyg som negativt. Lärare 1 

förklarade sig så här: 

  
”För min skull blir det bättre, mer för att jag är intresserad av it. För de som inte är intresserade av 

IT kan det bli sämre. Men samtidigt måste de utvecklas i det ämnet, de måste hänga med. Som 

lärare är det viktigaste att du alltid är i utveckling med samhället, att du alltid ligger där framme och 

har koll på sådant som gäller IT. Lärarna är jättedåliga att hålla koll på sådana saker och ju äldre du 

är desto sämre är du. Det tycker jag är uruselt. Jag tycker att man ska tvinga alla lärare att göra det.” 

 

Lärare 4 som redan var insatt i användning av digitala verktyg menade att ändringen i skolans 

styrdokument kommer att påverka hens undervisning. Hen tror att skolan som hen arbetar på 

kommer att inskaffa sig fler material som både hen och hens arbetskollegor kommer använda sig 

av. Lärare 4 svarade på detta sätt: 

 
”Jo men jag tycker att denna förändring som har gjorts kommer att påverka min undervisning 

fast jag använder redan digitala verktyg. Jag tror att skolan kommer få fler digitala verktyg som 

både jag och mina arbetskamrater kommer att använda. Ehm för någon månad sen fick jag även 

en chans att gå på en programmeringskurs och jag längtar otroligt mycket till att undervisa 

eleverna det.” 
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8.3. Hur tror grundskolelärare i Sigtuna kommun att förstärkningen av 

digitalisering i skolans styrdokument kommer påverka elevernas lärande? 

Vi ställde frågan om på vilket sätt lärarna upplevde att digitala verktyg påverkade elevernas 

lärande. Intervjuerna visade att alla lärare var överens om att digitala verktyg påverkar elevernas 

lärande positivt. Lärare 2 ansåg att digitala verktyg var särskilt bra för att anpassa undervisningen 

efter elevernas olika kunskapsnivåer. 
 

”Jag tycker även att det kan vara bra för elever som ligger både högt och lågt kunskapsmässigt 

eftersom de kan få sina utmaningar som anpassas till deras nivå med hjälp utav till exempel 

surfplattan.” 
 

Lärare 1 ansåg att digitala verktyg var bra för att främja elevernas ”sökande”. Hen beskrev på 

följande sätt: 

 
”Det tar ju liksom fram sökandet. De söker informationen själva, de tar reda på det själva och bästa 

sätt att lära sig är att ta reda på det själv. I och med att du har möjlighet med digitala verktyg kan 

man komma ut på nätet och göra olika arbeten och få nästan allt serverat. Man behöver inte sitta 

och nöta med boken, vilket gör att eleverna blir väldigt uttråkade. Unga tycker också att det är 

jobbigare att jobba sådär. Unga tycker om att jobba med digitala verktyg.” 

 

Lärare 4 har en positiv syn på hur användning av digitala verktyg påverkar hens elever eftersom 

hen ser att eleverna tycker att det är lustfyllt och motiverande för dem att göra klart sina 

arbetsuppgifter. Hen nämnde även i sitt svar hur enkelt det var att individanpassa hens 

undervisningar med hjälp utav digitala verktygen och kan ge eleverna utmaningar som passar 

deras nivå på utveckling. Lärare 4 besvarade hur hen tror att digitala verktyg påverka elevernas 

lärande på detta sätt:   
 

”Ehm det jag ser på mina elever är att de tycker att det är lustfyllt och de blir väldigt motiverade till 

att göra färdigt dina uppgifter. Ehm när jag ser på hur eleverna arbetar med digitala verktygen är de 

så insatta i arbetet under hela lektionen. Jag har några elever som har koncentrationssvårigheter och 

har det lite svårt med att sitta still när vi exempelvis arbetar med uppgifter som man gör med 

papper och penna. Men så fort de arbetar med en Ipad blir det något helt annorlunda. Och här kan 

man även se att det är så enkelt att individanpassa undervisningen med hjälp utav digitala verktygen 

och ge eleverna utmaningar som passar deras egna nivåer.” 
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Vi frågade även lärarna hur de tror att digitala verktyg kan påverka elevernas motivation 

till att lära. Alla lärare delade åsikten om att digitala verktyg påverkar elevernas 

studiemotivation på ett positivt sätt. Lärare 2 ansåg att digitala verktyg kan användas som 

motivation för elever. Hen beskrev sitt svar på följande sätt:  

 
”Ja ehm jag anser att det kan påverka eleverna som har det svårt. Man kan ju använda digitala 

verktygen som belöningssystem vilket blir som en motivation för eleverna. Ehm men sen beror ju 

det också på hur vi som lärare använder det. Använder vi det som ett straff då blir det ingen 

motivation. Men kan man använda det som ett belöningssystem så kan man få de elever som har 

ehm koncentrationssvårigheter att göra sina uppgifter för att sedan kunna jobba med Ipaden.” 
 

Lärare 1 ansåg att digitala verktyg påverkar eleverna positivt eftersom hen tror att många elever 

vill sitta hemma och spela på surfplattan. Hen nämnde att när eleverna vet att de har möjlighet att 

arbeta med surfplattan i skolan blir det en motivation för eleverna eftersom de ser fram emot det. 

Lärare 1 besvarade frågan på detta sätt:  

 
”Positivt. Jag tror definitivt att det finns så många som bara vill vara hemma och spela men sen 

kommer de till skolan och får använda ipad. Då har de ändå den att se fram emot. Det är många 

elever som vill bara sitta hemma och spela spel som world of worldcraft och andra spel. Men om 

det funkade sådär skulle jag också kunna sitta hemma hela tiden och spela haha. På vår skola kör vi 

1 mot 1, det betyder att alla har ett digitalt verktyg var. De yngre eleverna har en ipad var och de 

äldre får surface. Men det ska bytas ut mot vanliga laptops. ” 
 

Lärare 3 ansåg att digitala verktyg påverkar elevernas studiemotivation till en del. Hen talade om 

hur eleverna vill arbeta med surfplattor men att de inte förstår att de lär sig mer än vad de tror. 

Hen besvarade frågan så här:  

 
”Ah, till viss del. Nu blir det ju vissa klasser som jag går till så blir det ju liksom jag blir lite Ipad 

killen, när ska du komma till oss så får vi använda ipaden? Och många av dom förstår nog inte att 

dom lär sig mer än de tror. De säger vi vill hålla på med ipaden, men de lär sig mycket om att 

kunna redovisa, kunna hålla muntliga redogörelser, eeh kunna berätta något med början mitten och 

slut fast det är digsitalt så ah det är helt klart positivt i det anseendet.” 
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Lärare 4 ansåg att eleverna tycker att det är kul att arbeta med digitala verktyg och att de blir 

insatta i det. Hen besvarade frågan på följande sätt: 

 
”Ehm jo lite som jag sa tidigare, eleverna tycker om att arbeta med digitala verktygen. De är väldigt 

insatta i det vilket leder till att det blir mycket roligare undervisningar.” 

 

8.4. Vilka svårigheter och möjligheter ser grundskolelärare med användandet 

av digitala verktyg i sin undervisning? 

I intervjuerna uttryckte lärarna både självmant och utifrån följdfrågor, olika svårigheter och 

möjligheter som de såg med användningen av digitala verktyg i undervisningen. Alla lärare 

upplevde att en svårighet som fanns var kommunens sätt att utbilda sina lärare i digitala verktyg. 

Denna svårighet påverkade lärarnas användande av digitala verktyg i undervisningen. Samtliga 

lärare berättade att de hade fått utbildning i digitala verktyg av kommunen. Utbildningarna bestod 

främst av mindre kurser som alla lärare i kommunen erbjöds. Lärarna uppfattade kurserna som 

bra. Problemet låg istället i uppföljningen. Två av lärarna ansåg att kommunen var väldigt bra på 

att utbilda sina lärare, men sämre på att följa upp sina utbildningar. Lärare 2 förklarade i intervjun 

att hen tagit del av många kurser, men att det är svårt att komma ihåg allt. Hen förklarade det så 

här: 

 
”När det gäller kurser så har vår kommun varit rätt så bra på det. Det har varit mycket 

fortbildningar i digitalism och digitala verktyg men det är väldigt korta utbildningar. Så man får 

väldigt mycket men man hinner glömma väldigt mycket också.” 

 

Lärare 1 var särskilt kritisk till kommunens sätt att organisera utbildning för lärare. Hen anser att 

kommunen startar upp mycket som sedan inte följs upp. Hen beskrev kommunen på följande 

sätt: 
 

”Problemet med kommunen är att de bestämmer att vi ska börja med någonting och så går vi på 

värsta seminariet en hel dag och någon uppföljning i skolan. Men sen händer det inget, det läggs 

ner.  Då rinner det bara ut ur sanden ändå. Kommunen drar igång med jättemycket men det är 

ingen uppföljning eller ingen kontinuitet. Och sen kan det komma en ny sak nästa år och så ändras 

ingenting.” 
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Lärare 3 ansåg också att kommunen ibland varit för snabba i sina utbildningar och uppföljningar 

för lärare. Hen förklarade dock att det finns lärare man alltid får med sig i dessa utbildningar och 

lärare man skulle behöva lägga ned extra tid för att få med sig. Hen förklarade det såhär: 

 
”Det har ju funnits tillfällen där man kunnat utbilda sig i olika digitala hjälpmedel, vi hade något 

som kallades BFL och Sigtunaboxen. Det var en ganska stor satsning för 5/4 år sedan, men då tror 

jag många kände att det gick lite snabbt.  När vi talar om IKT satsning så brukar man säga att det 

finns en grupp ’’the ones that moves’’ – det är de som rör på sig ändå när det gäller det. Och ’’the 

ones that stands still’’ – de hänger på dem andra och ’’the ones that’s holding the tree’’ – de vill inte 

alls och dem får man inte riktigt med sig. Hade man haft en uppföljning där så hade man kanske 

fått med sig dem, men det har varit så att man kört på ändå. Och det jag tror vi på den här skolan 

har lärt sig av, det den här skolan, vi har loopat tillbaka till grunderna i det vi först lärde oss för 4 år 

sedan. Så det är väl någonting man skulle kunna tänka på som kommun, att baka tillbaka och kolla 

igen, är vi där vi hoppas att vi ska vara.” 

 

Lärare 2 tog även upp en annan svårighet med användningen av digitala verktyg i undervisningen. 

Hen menade att lärare ibland inte har något syfte med de digitala verktygen, vilket i sin tur kan 

påverka elevernas lärande negativt. Hen förklarade att allt som läraren arbetar med i 

undervisningen måste ha ett syfte. Hen förklarade sig såhär:  

 
”Men, digitala verktyg ska också användas som ett syfte, så något negativt kan vara om man 

använder datorer, surfplattor och så vidare, men inte har något syfte med den användningen. Då 

har vi lärare missat poängen med varför vi ska använda dem och då blir det inte rätt. Därför måste 

det finnas ett klart syfte och motivering till varför vi använder det. Ehm, vi ska alltid ha ett syfte 

med varje grej vi jobbar med i undervisningen, oavsett om det är en lärobok eller en surfplatta.” 

 

De möjligheter lärarna såg med användningen av digitala verktyg berörde både elevernas lärande 

och studiemotivation, samt lärarnas övriga arbete. Lärare 3 upplevde att möjligheten med att 

använda digitala verktyg i undervisningen ger eleverna en större lust till att lära. Hen förklarade 

det såhär:  

 
”Jag ser vinning i det på så vis att eleverna finner lite mer lust i att använda de digitala verktygen, 

sen så är det ju stor hjälp med multimodala verktyg, bilder, film och så kunna ta texterna ett steg 

längre än att bara ha en text. Man kan ju också få de upplästa. Jag har sett det positivt hos många 

elever.” 
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Alla lärare ansåg att digitala verktyg ger en möjlighet till fler metoder för att organisera sin 

undervisning, samt för att anpassa undervisningen efter varje elev. Lärare 2 förklarade på 

detta sätt:  

 
”Ehm man kan även använda digitala verktygen på ett annat sätt när man har genomgång, man kan 

använda bloggar för att göra flippade klassrum så att dom får genomgång redan hemma innan de 

kommer in i klassrummet. Så jag tror att det hjälper dem väldigt mycket. Ehm jag tycker även att 

det kan vara bra för elever som ligger både högt och lågt kunskapsmässigt eftersom de kan få sina 

utmaningar som anpassas till deras nivå med hjälp utav till exempel Ipaden. Ehm jag jobbar med 

stationer i mitt klassrum där några får jobba med ipads, och då har jag 6 ipads till min klass, och 

andra får jobba i andra grupper med olika övningar. Om inte jag hade detta system så skulle det bli 

lite svårt att jobba med alla samtidigt.” 

 
 

Lärare 3 upplevde en möjlighet i digitala verktyg genom att eleverna kan på flera sätt redovisa sin 

kunskap med hjälp av dem. Hen ansåg även att digitala verktyg ger möjlighet till  mängdträning. 

Lärare 3 svarade på frågan på detta sätt: 

 
”Mängdträning i sig tror jag kan vara bra för många, jag tänker då på multiplikationstabellen, 

stavning och så där tror jag stärker. Sen har vi sett att det finns ju, tittar bara tillbaks när jag gick i 

skolan, vilket var ett par år sedan, då fick man sitta kämpa och skriva för hand. Många elever nu, 

behöver inte hoppa över det men behöver inte vara så duktiga på att skriva för hand när de har 

digitala hjälpmedel. Då kan de börja skriva redan vid yngre åldrar med hjälp av tangentbord, 

surfplatta eller vad som. Det gör ju att man får ett lite försprång i skrivandet. Sen en fördel är också 

att du kan skapa så mycket mera med hjälp av det digitala. Då jag är nere hos ettor och tvåor där 

skrivande inte riktigt finns än. Då kan de fortfarande redovisa genom att spela in och ofta spela inte 

sig själva, både ljud och film och kunna skapa någonting som dom tycker är värdefullt. Vi kan 

också på det visat synliggöra lärande på ett annat sätt än om de va tvungna att skriva ned på papper. 

Så det är en fördel kan jag säga.” 
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9. Analys 
I vår analys har vi utifrån våra intervjuer delat in lärarnas svar efter våra tre frågeställningar. Vi 

har sedan analyserat svaren utifrån studiens teorianknytning och tidigare forskning. Studiens teori 

fokuserar på människors användning av olika artefakter för att lära och utvecklas. Studiens 

tidigare forskning fokuserar på lärares positiva och negativa erfarenheter av digitala verktyg i 

undervisningen. Analysen delas in på följande sätt: Vad har grundskolelärare i Sigtuna kommun 

för syn på användningen av digitala verktyg i undervisningen? Hur tror grundskolelärare i Sigtuna 

kommun att förstärkningen av digitalisering i skolans styrdokument kommer påverka elevernas 

lärande? Vilka svårigheter och möjligheter ser grundskolelärare med användandet av digitala 

verktyg i sin undervisning? 

9.1. Vad har grundskolelärare i Sigtuna kommun för syn på användningen av 

digitala verktyg i undervisningen?  

Lärarna i undersökningen menade att de alla på något sätt tagit del av de revideringar som gjorts i 

skolans styrdokument rörande digitalisering. I resultatet framgår det även att alla lärare har en 

övervägande positiv inställning till ändringarna. Vi kan även se att alla intervjuade lärare uppfattar 

att samhället blivit allt mer digitaliserat. De upplever att digitaliseringen är framtiden och att det 

redan nu är en stor del av elevernas vardag. Lärarna menade att skolan ska förbereda eleverna för 

framtiden. Därför upplevde de att det är viktigt att lära eleverna hantera digitala verktyg. Vi 

kopplade lärarnas framtidssyn med det sociokulturella perspektivet. I det sociokulturella 

perspektivet menar man att människan lever i en materiell och idémässig värld. Människan ses 

som en historisk individ som samspelar med sin omvärld och transformerar det i sitt arbete (Säljö 

2013, s.28-29). I vår analys av resultatet kan vi se att det allt mer digitaliserade samhället fungerar 

som en motivation för lärarna. Alla lärare förstår att samhället är i förändring och att det är deras 

jobb som lärare att anpassa sin undervisning efter det. Lärarna tycks därför vara positivt inställda 

till revideringarna i skolans styrdokument, eftersom det utgör ett stöd när de ska planera sin egen 

undervisning. Lärarnas positiva attityd tycks även komma från att de själva använder digitala 

verktyg i sin vardag. Från vardagen har de sedan fått en förståelse för hur digitala verktyg kan 

förenkla både vardagen och i arbetet.  
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I resultaten framgår det att 3 av 4 lärare upplever att de ändringar som gjorts i skolans 

styrdokument kommer att påverka deras arbete som lärare. Både i hur de organiserar sin 

undervisning och hur de utför övrigt arbete. Det framgår dock att en av lärarna redan arbetat 

aktivt med digitala verktyg under en lång tid. Därför kommer ändringarna som gjorts i 

styrdokumenten inte påverka dennes arbete i stort. Alla lärare såg däremot digitala verktyg som 

ett hjälpmedel i sitt arbete som lärare. Lärarna uttryckte flera fördelar med organisationen av 

undervisningen. Precis som i (Tallvid 2010) såg lärarna fördelar med den enkla 

informationsinhämtningen med hjälp av digitala verktyg. Med de digitala verktygen kan eleverna 

snabbt få tillgång till information eller instruktioner. Lärarna upplevde även att digitala verktyg 

kunde vara bra hjälpmedel vid genomgång eller redovisning av nytt ämne. De uttryckte även att 

de digitala verktygen skapa fler metoder för att undervisa. 

9.2. Hur tror grundskolelärare i Sigtuna kommun att förstärkningen av 

digitalisering i skolans styrdokument kommer påverka elevernas lärande? 

I resultatet från våra intervjuer kunde vi se att alla lärare upplevde att digitala verktyg kunde vara 

ett bra stöd för elevernas lärande. Lärarna ansåg att de digitala verktygen både stödjer elevernas 

studiemotivation och elevernas lärande. Lärarna upplevde att deras elever tycker det är roligt att 

arbeta med digitala verktyg. Lärarna upplevde även att olika program var särskilt bra för elevernas 

studiemotivation. Med hjälp av dessa program kan eleverna direkt få bekräftelse om de löst 

uppgifterna rätt och på så sätt bli motiverade. Lärarna kan sedan även använda dessa program för 

att snabbt och enkelt se var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. I intervjuerna uttryckte lärarna 

att de digitala verktygen var särskilt bra för att anpassa undervisningen efter varje elevs 

kunskapsnivå. Det framgick även att lärarna såg de digitala verktygen som ett bra hjälpmedel för 

elever med särskilda behov. I vår analys kan vi se att lärarna betraktar de digitala verktygen som 

en bra artefakt eller verktyg som stöd vid elevernas lärande. Användandet av artefakter som 

hjälpmedel vid lärande stödjs av det sociokulturella perspektivet. I det sociokulturella perspektivet 

betonas innebörden av socialt samspel och användandet av olika redskap för att lära och 

utvecklas (Lundgren, Säljö & Liberg 2014, s.307 & 303).   
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9.3. Vilka svårigheter och möjligheter ser grundskolelärare med användandet 

av digitala verktyg i sin undervisning? 

I intervjuerna framgick det att lärarna hade olika uppfattningar om sin egen kunnighet gällande 

digitala verktyg. De lärare som ansåg sig tillräckligt kunniga i ämnet för att undervisa om det var 

även intresserade av digitala verktyg. De lärare som ansåg att de inte var tillräckligt kunniga, eller 

delvis kunniga, kände även sig intresserade i digitala verktyg. I vår analys drar vi därför slutsatsen 

att lärarnas intresse av digitala verktyg inte påverkade deras kunnighet i ämnet. Av resultaten 

kunde vi även se att alla lärare fått någon form av utbildning i digitala verktyg av kommunen. 

Lärarna beskrev i sina intervjuer att kommunen då och då erbjöd kurser inom olika områden i 

digitalisering. Detta ansåg alla lärare vara positivt. En svårighet med kommunens kurser upplevde 

lärarna var kommunens brist på uppföljning. Lärarna upplevde att kommunen varit bra på att 

erbjuda utbildning i digitala verktyg, men sämre på att följa upp. I vår analys kunde vi se att dessa 

lärare som ansåg sig vara kunniga i digitalisering också var de som använde sig av digitala verktyg 

i sin undervisning mest. De var även de som med hjälp av sin skola, eller på eget initiativ följde 

upp de utbildningar de fått i digitala verktyg. Lärarna som ansåg sig vara mindre kunniga i digitala 

verktyg, var även de som använde sig mindre av digitala verktyg i sin undervisning. Lärares 

kunnighet i ämnet tycks därför påverka graden av lärarens användande av digitala verktyg i 

undervisningen. Även i studien av Lindberg et al. (2016) kunde vi se exempel på detta. I 

Lindbergs studie var det de lärare som ansåg sig icke kunniga i digitala verktyg också de lärare 

som undvek att organisera en IKT undervisning (Lindberg et al. 2016 s.5). 

 

Lärarna tog även upp svårigheten med att alltid finna ett syfte till att använda digitala verktyg i 

undervisningen. Lärarna förklarade i intervjuerna att den påverkan de digitala verktygen har på 

elevernas lärande, grundar sig i hur man organiserar sin undervisning. Även det sociokulturella 

perspektivet betonar innebörden av hur läraren organiserar sin undervisning för att 

undervisningen ska få en god effekt på lärandet. Läraren måste organisera det sociala samspelet 

på ett bra sätt, samt skapa förutsättningar för eleverna att bekanta sig med olika redskap 

(Lundgren, Säljö & Liberg 2014, s.307 & 303). I vår analys drar vi slutsatsen att alla intervjuade 

lärare upplever att digitala verktyg kan påverka elevers lärande positivt. Alla betonade dock 

innebörden av en pedagogisk grundtanke för att de digitala verktygen ska påverka elevernas 

lärande positivt. Detta anser vi visar på en god pedagogisk medvetenhet.  
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Lärarna såg flera möjligheter med att använda digitala verktyg i undervisningen. Alla lärare ansåg 

att de digitala verktygen kunde påverka elevernas lärande och studiemotivation positivt. Lärarna 

upplevde att deras elever tycker det är roligt att arbeta med digitala verktyg och att de på så sätt 

blir motiverade till att studera. Eleverna kunde även motiveras att studera med hjälp av olika 

program som ger eleverna snabb bekräftelse på om de svarat rätt eller fel. Lärarna ansåg även att 

de digitala verktygen fungerar som ett bra hjälpmedel för att anpassa undervisningen efter alla 

elevers behov och kunskaper. De upplevde även att de digitala verktygen gav lärarna fler metoder 

för att undervisa och eleverna fler sätt att visa sina kunskaper på.   
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10. Diskussion 
I detta avsnitt presenteras studiens metoddiskussion och resultatdiskussion. 

10.1. Metoddiskussion 

Vi valde att skriva vår studie utifrån en kvalitativ metod. Studien genomfördes genom intervjuer 

med en semistrukturerad form. Med hjälp av semistrukturerade kvalitativa intervjuer kunde vi 

skapa en mer avslappnad intervjusituation och lättare ställa följdfrågor. På så sätt kunde vi få mer 

utvecklade svar vilket i sin tur ledde till att vi kunde förstå lärarna bättre (Hedin 1996). Nackdelen 

med användandet av en kvalitativ metod är att informationen vi får grundas på små urval. 

Informationen kan därför inte räknas som representativt för alla lärare i Sigtuna kommun (Trost 

2011, s.34). Urvalet av lärare gjordes genom att vi kontaktade skolor i kommunen som vi tidigare 

praktiserat på under våra VFU-perioder. På så sätt kunde vi snabbt få tag i lärare som ville ställa 

upp för intervju. Vi kunde även inleda intervjuerna med en bekväm och avkopplad stämning då 

vi redan hade någon form av relation till skolorna. I analysen har vi på så riktigt sätt som möjligt 

försökt att analysera det lärarna uttryckte under intervjuerna. Vi är däremot medvetna om att våra 

egna åsikter och relationer till skolorna kan ha påverkat intervjuerna. Intervjuerna utfördes på 

lärarnas arbetsplatser. Fördelen med det var att lärarna upplevde en trygghet i att intervjuas i en 

bekant miljö. Nackdelen var att risker för störningsmoment alltid fanns då arbetskamrater eller 

elever kunde störa vår intervju (Trost 2011 s, 65). 

 

Genom studiens undersökning kunde vi enbart se lärarens perspektiv på digitala verktyg i 

undervisningen. Därmed fanns det svårigheter att koppla studiens teoretiska utgångspunkt till 

undersökningen. De möjligheter vi fick var att se vad lärarna kunde erbjuda eleverna i sin 

undervisning. Man menar att det är lärarna som ska ge eleverna möjlighet att bekanta sig med 

olika redskap som då även spelar in i den pedagogiska effektiviteten (Lundgren, Säljö & Liberg 

2014, s.307 & 303). Svårigheter med att koppla teoretiska utgångspunkten till studien var att vi 

inte kunde få en syn på hur det sociokulturella perspektivet och digitala artefakterna påverkar 

elevernas lärande. Något som kunde ha ändrats i metodvalet till denna studie var att vi skulle 

kunna göra observationer för att se hur elevers lärande påverkas av digitala verktyg som artefakt i 

undervisningen. Holme och Solvang (1997) menar att med observation som en metod får man 

spendera en viss tid med dem man ska undersöka och man får en mer intim relation med dem 

(Holme & Solvang 1997, s.110) Därmed skulle vi kunna få en närmare syn på hur eleverna 

arbetar och hur deras lärande påverkas av de digitala verktygen.  
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10.2. Resultatdiskussion 
 Syftet med vår studie var att med grund i de förstärkningar som gjorts i skolans styrdokument 

rörande digitalisering, undersöka vilken inställning grundskolelärare i Sigtuna kommun har till 

digitala verktyg i undervisningen. Denna fråga valde vi att undersöka med följande 

frågeställningar: Vad har grundskolelärare i Sigtuna kommun för syn på användningen av digitala 

verktyg i undervisningen? Hur tror grundskolelärare i Sigtuna kommun att förstärkningen av 

digitalisering i skolans styrdokument kommer påverka elevernas lärande? Vilka svårigheter och 

möjligheter ser grundskolelärare med användandet av digitala verktyg i sin undervisning?  

 

10.2.1. Vad har grundskolelärare i Sigtuna kommun för syn på användningen av digitala 

verktyg i undervisningen? 

 Utifrån studiens resultat kan vi se att grundskolelärarna i Sigtuna kommun har en positiv 

inställning till de förstärkningar som gjorts i skolans styrdokument rörande i digitalisering. Alla 

lärare, oavsett tidigare kunskaper om digitala verktyg var positivt inställda till att använda digitala 

verktyg i sin undervisning. Den generella uppfattningen är att de digitala verktygen är ett bra 

hjälpmedel för att organisera undervisningen. Med hjälp av de digitala verktygen kan lärarna 

lättare hitta metoder för undervisningen och anpassa undervisningen efter varje elevs 

kunskapsnivå. Några av lärarna upplevde även en liten minskad arbetsbelastning när det kom till 

att hitta information för eleverna. Med hjälp av de digitala verktygen kan eleverna istället själva 

hitta information. Detta resultat anser vi går att koppla till Tallvids (2010) studie. Studien av 

Tallvid (2010) beskriver i sin studie att lärarna var positiva till de digitala verktygens påverkan på 

arbetet som lärare. Lärarna såg fördelar i hur enkelt eleverna kunde hämta information. På så sätt 

behövde lärarna inte ständigt kopiera upp instruktioner eller information. De kunde även enkelt 

se om alla elever tagit del av informationen (Tallvid 2010, s.19). Vi anser att det även går att 

koppla lärarnas uppfattning att digitala verktyg skapar fler metoder för att undervisa till det 

sociokulturella perspektivet. I det sociokulturella perspektivet sker lärande genom 

kommunikation och interaktion mellan människor (Lundgren, Säljö & Liberg 2014, s.307). Enligt 

Säljö (2000) skapar digitala verktyg fler möjligheter för kommunikation och interaktion mellan 

människor. Med de digitala verktygen kan vi kommunicera med varandra virtuellt. Vi kan både ta 

del av och dela med oss av kunskaper och erfarenheter (Säljö 2000, s.245-256). Utifrån detta drar 

vi slutsatsen att lärare med hjälp av digitala verktyg erbjuds fler metoder för att skapa 

undervisning innehållande kommunikation och interaktion. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

innebär det även fler tillfällen för lärande.  
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10.2.2 Hur tror grundskolelärare i Sigtuna kommun att förstärkningen av digitalisering i 

skolans styrdokument kommer påverka elevernas lärande? 

I resultaten kunde vi se att lärarna ansåg att digitala verktyg har en positiv påverkan på elevernas 

lärande och studiemotivation. Lärarna ansåg att de digitala verktygen var positiva för elevernas 

lärande eftersom de enkelt kunde anpassa innehållet efter elevernas kunskapsnivå, samt snabbt få 

resultat på var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Resultatet visade även att lärarna 

uppfattade att eleverna tycker det är roligt att arbeta med digitala verktyg i undervisningen. På så 

sätt blir eleverna motiverade att arbeta under lektionerna. I våra intervjuer bekräftade ingen av 

lärarna att de på något sätt i sin bedömning sett att de digitala verktygen haft en god påverkan på 

elevernas lärande, om detta beror på att lärarna ej kunde bekräfta detta eller om det endast inte 

kom fram i intervjuerna kan vi ej svara på. Vi kopplar vår studie till studien gjord av Tallvid 

(2010).  I både vår studie och i studien av Tallvid (2010) visade lärarna på en positiv inställning till 

digitala verktyg i undervisningen. Varken lärarna i vår studie eller i Tallvids (2010) studie kunde 

dock stödja sin positiva inställning med faktiska resultat på att elevernas lärande påverkats 

positivt av digitala verktyg. Skillnaden mellan vår studie och Tallvids (2010) är att det ej framgår i 

våra intervjuer om lärarna har eller inte har bekräftelse på hur elevernas lärande påverkats av 

digitala verktyg. I studien av Tallvid (2010) framgår det dock i resultatet att meritvärdet hos 

eleverna i årskurs 9 sjönk under en-till-en projektet. I studien av Tallivid (2010) kan vi därför se 

att en-till-en projektet inte haft någon märkbar positiv effekt på elevernas lärande (Tallvid 2010 

s.46). 

10.2.3. Vilka svårigheter och möjligheter ser grundskolelärare med användandet av 

digitala verktyg i sin undervisning? 

I resultatet framkom det att lärarna hade olika syn på sin egen kunnighet i digitalisering och 

digitala verktyg. Några lärare såg sig tillräckligt kunniga för att undervisa sina elever i ämnet, 

medan en lärare såg sig som delvis kunnig och en annan ansåg sig vara helt okunnig. I vår analys 

kunde vi se att lärarnas kunnighet inte hade någon koppling till deras intresse i ämnet. Vi kunde 

även dra slutsatsen att de kunnigaste lärarna också var de som redan arbetat mest med digitala 

verktyg i sin undervisning. Utifrån det drog vi slutsatsen att lärarens kunnighet i ämnet också 

påverkade till vilken grad hen använder digitala verktyg i sin undervisning. Vi kopplade denna 

slutsats till studien av Lindberg (2016). Där kom man fram till att lärare som uppfatta det för 

svårt och för tidskrävande att planera en IKT undervisning också var de som ansåg sig ha för lite 

digital kompetens. Lärarna i Lindbergs (2016) studie upplevde att de inte hade tillräcklig kunskap 

för att använda IKT på ett pedagogiskt sätt (Lindberg et al. 2016, s.5).  
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Alla lärare visade sig vara överens om att Sigtuna kommun är bra på att erbjuda sina lärare 

utbildning i ämnet digitalisering. Något lärarna upplevde att kommunen var sämre på, var att följa 

upp utbildningarna. Lärarna upplevde att kurserna som gavs i ämnet ofta var mycket intensiva, 

vilket resultera att man snabbt glömde bort vad man lärt sig. Utmaningen för många av lärarna 

blev då att komma ihåg allt de lärt sig och hänga med i den digitala utvecklingen. Då kommunen 

inte följde upp utbildningarna, resulterade det i att endast vissa lärare arbetade vidare med det de 

lärt sig. De lärare som tog till sig kurserna var de lärare med stort intresse och driv från den egna 

skolan. De lärare som inte tog till sig kurserna hade möjligen ett intresse, men inte tillräckligt stöd 

från skola eller kommun. I Tallvids (2010) studie tar man upp fortbildning som en viktig 

grundsten för att satsningar på digitala verktyg ska fungera (Tallvid 2010). I vår studie kan vi se 

att Sigtuna kommun satsat på fortbildning i form av utbildning och kurser för alla 

grundskolelärare. Men då kommunen brister i uppföljning av utbildningarna, tappar kommunen 

flera av sina lärare. Slutsatsen vi kan dra då är att Sigtuna kommuns fortbildning inte fungerar till 

100%. 

 

I intervjuerna lyfte lärarna fram en annan svårighet med användningen av digitala verktyg. De 

förklarade att alla läromedel och verktyg som används i undervisningen måste ha ett syfte för att 

de ska ha god effekt på elevernas lärande. Samma gäller för de digitala verktygen. Svårigheten för 

lärarna blir organisera sin undervisning så att de digitala verktygen alltid har ett tydligt syfte. 

Denna svårighet kopplar vi till Lindströms och Pennelerts (2016) förklaring av hur läraren bör 

arbeta för att undervisningen ska främja lärande. De förklarar att för att god undervisning ska ske, 

måste läraren göra goda metod- och ämnesval genom att alltid ha elevernas tidigare kunskaper, 

skolans styrdokument och andra faktorer i beaktande. Läraren måste också skapa goda lärmiljöer 

för att eleverna ska hållas uppmärksamma på lektionens innehåll (Lindström & Pennlert 2016, s. 

12). Vi kopplar även svårigheten för lärare att alltid hitta ett syfte för användningen av digitala 

verktyg till rapporten av OECD (2015). I rapporten av OECD (2015) framkommer det att man 

inte kunnat hitta några märkbara förbättringar i elevers resultat i matematik, läsning eller 

naturvetenskap i länder där man satsat på IKT (OECD 2015, s3). Finns det inga bevis för att 

digitala verktyg har en  god påverkan på elevernas lärande i praktiken så upplever vi att det krävs 

en djupare diskussion kring vilket syfte de digitala verktygen har i undervisningen.  I rapporten av 

OECD (2015) framgår det även att elever som använt datorn måttligt i sin undervisning hade 

bättre studieresultat än de elever som använde datorn sällan eller mycket ofta (OECD 2015, s3).  
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Lärarnas problem med att alltid finna ett syfte till att använda digitala verktyg i undervisningen 

bör kanske därför inte ses som en svårighet, utan istället som en indikation på när hen bör avstå 

från användandet av digitala verktyg.   

 

I studien av Tallvid (2010) fanns det några lärare som upplevde att datorn kunde störa elevernas 

koncentration. Några elever tenderade att läsa igenom sin mail, gå in på Facebook och skicka 

meddelanden (Tallvid 2010). Lärarna i vår studie uttryckte inget sådant problem. Detta kan 

möjligen förklaras av elevernas skillnad i ålder. Eleverna i Tallvids (2010) studie gick i årskurserna 

7-9. I vår studie gick eleverna i fk-4. Vi gör antagandet att elever i de yngre åldrarna inte har 

Facebook och skickar meddelanden till varandra i lika stor utsträckning som äldre elever. 

 

Vår studie har sin utgångspunkt i lärarnas egna tankar och åsikter. På grund av det synliggör vår 

studie endast vilka möjligheter lärarna ser med digitala verktyg i undervisningen och inte vilken 

faktiskt effekt de digitala verktygen haft på elevernas lärande. Med det sagt, såg lärarna i våra 

intervjuer flera möjligheter med användningen av digitala verktyg i undervisningen. Lärarna 

upplevde att de digitala verktygen påverkar elevernas studiemotivation positivt. De digitala 

verktygen skapade även fler metoder för lärarna att organisera sin undervisning och fler 

möjligheter för att anpassa den efter varje elevs kunskapsnivå. Dessutom ansåg de att de digitala 

verktygen gav eleverna fler möjligheter till att visa sina kunskaper på olika sätt. Samtliga lärare såg 

stora möjligheter i användningen av digitala verktyg i undervisningen för att bemöta samhällets 

utveckling. De förklarade att skolans uppgift är att förbereda eleverna för framtiden och att de 

digitala verktygen därför är i skolan viktiga. Vi kopplar detta till Digital kommissionens förklaring 

av samhällets utveckling. Digital kommissionen (2016:85) förklarar att en pågående förändring 

äger rum i vårt samhälle. Vi är mitt i förändringen från att vara ett industrisamhälle till att 

utvecklas till ett digitalt samhälle (SOU 2016:85, s.5). Skolans anpassning till samhällets utveckling 

kopplar vi till det sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella perspektivet förklarar att 

människan är en historisk varelse som samverkar med världen omkring (Säljö 2013, s.28-29).  
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11. Konklusion 
Med vår studie ville vi genom kvalitativa intervjuer och med utgångspunkt i de förstärkningar 

regeringen gjort i skolans styrdokument rörande digitalisering, ta reda på vilken inställning 

grundskolelärare i Sigtuna kommun har till digitala verktyg i undervisningen. Detta undersökte vi 

utifrån frågeställningarna: Vad har grundskolelärare i Sigtuna kommun för syn på användningen 

av digitala verktyg i undervisningen? Hur tror grundskolelärare i Sigtuna kommun att 

förstärkningen av digitalisering i skolans styrdokument kommer påverka elevernas lärande? Och 

vilka utmaningar och möjligheter ser grundskolelärare med användandet av digitala verktyg i sin 

undervisning? 

  

Som vi skrivit tidigare i vår diskussion, har de intervjuade lärarna inte redovisat någon form av 

bekräftelse på att  de digitala verktygen haft en positiv påverkan på sina elevers lärande.  Om det 

handlar om att lärarna själva ej kunde bekräfta detta eller om det endast inte framgick i våra 

intervjuer kan vi ej svara på. Vi betonar därför att vår studie haft fokus på vilken syn lärare i 

Sigtuna kommun har på användningen av digitala verktyg i undervisningen, hur de tror att digitala 

verktyg påverkar elevers lärande och vilka svårigheter och möjligheter de ser med digitala verktyg.  

Vi är även medvetna om att vi endast har intervjuat fyra stycken grundlärare i Sigtuna kommun 

och att resultatet därför inte är representativt för alla lärare i Sigtuna kommun. 

Sammanfattningsvis kan vi se att de intervjuade lärarna har en positiv inställning till att använda 

digitala verktyg i sin undervisning. Lärarna var även överens om att de förstärkningar som gjorts i 

skolans styrdokument är nödvändiga och ligger i tiden. Lärarna ser flera möjligheter i att använda 

digitala verktyg i sin undervisning. Den generella åsikten var att digitala verktyg underlättar 

lärarens arbete i allt från att organisera undervisningen, anpassa undervisningen och i att hitta fler 

metoder för att undervisa. Trots att digitala verktyg inte har bevisats påverka elevers lärande 

positivt i studier som av OECD (2015) och Tallvid (2010) anser ändå Sigtuna kommuns 

grundlärare att digitala verktyg har en god påverkan på elevers lärande och studiemotivation. 

Lärarna beskrev att deras elever upplevde undervisningen som roligare med digitala verktyg och 

blev på så sätt mer motiverade till att studera. Lärarna anser att de digitala verktygen är ett bra 

hjälpmedel för att lära elever att skriva och att träna in mängdträning. Med hjälp av digitala 

verktyg kan läraren även använda olika program för att stödja elever med speciella behov bättre.  
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En svårighet som alla lärare ansåg fanns, var svårigheten med att alltid kunna koppla de digitala 

verktygen till något syfte. Alla betonade dock vikten av att alltid ha ett syfte till användandet av 

digitala verktyg i undervisningen för att de ska få en god effekt på elevernas lärande. Denna 

svårighet kopplar vi med det sociokulturella perspektivet. I det sociokulturella perspektivet 

understryker man att för att undervisningen ska påverka elevernas lärande positivt, behöver 

läraren organisera de sociala interaktionerna på ett positivt sätt. Läraren behöver även organisera 

undervisningen så att eleverna får lära sig använda olika redskap (Lundgren, Säljö &amp; Liberg 

2014, s.307 &amp; 303). I rapporten av OECD (2015) visar resultatet att elever som använder 

datorn måttligt i sin undervisning har bättre studieresultat än elever som använder datorn sällan 

eller väldigt mycket (OECD 2015, s3). Det kan därför diskuteras om detta bör ses som en 

svårighet eller om lärarna istället bör se detta som en indikation på när man bör och inte bör 

använda digitala verktyg i undervisningen. Några av lärarna uppfattade även sin bristande 

kunnighet i ämnet som en svårighet, medan några lärare kände sig trygga i sin kunskap i ämnet. 

Alla lärare var överens om att Sigtuna kommun var duktiga på att utbilda sina lärare i 

digitalisering, men sämre på att följa upp utbildningarna. En svårighet som kommunen har är 

därför att följa upp sina utbildningar bättre för att på så göra alla lärare i kommunen bekväma 

med att undervisa eleverna i digitalisering. I vår analys drog vi slutsatsen att lärares intresse till 

digitala verktyg inte påverkar lärares användning av digitala verktyg i sin undervisning dock istället 

se att lärarnas kunnighet i ämnet påverkade deras användning av digitala verktyg i undervisningen. 

Denna slutsats kopplar vi till Lindström och Pennlert (2016) som menar att lärarens kunskap i 

ämnet avgörande för att skapa en god undervisning. Lärarens kunskaper i digitala verktyg blir 

därför en viktig aspekt i hur de digitala verktygen påverkar elevernas lärande (Lindström & 

Pennlert 2016, s. 11). Den 1 juli 2018 blir de reviderade styrdokumenten stadgade. Utifrån vår 

analys kan vi därför dra slutsatsen att kommunerna har ett ansvar i att utbilda sina lärare på 

korrekt sätt för att försäkra att alla skolor inför de reviderade styrdokumenten fullt ut. 
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12. Vidare forskning 

 Vi valde att arbeta med kvalitativa intervjuer som metod för att undersöka vad lärarna i Sigtuna 

kommun har för syn på revideringarna som har gjorts i skolans styrdokument angående en 

förstärkning av digitalisering. Dessutom undersökte vi vad lärarna hade för syn på användning av 

digitala verktyg i undervisningen och hur det påverkade elevernas lärande och studiemotivation. 

Under arbetets gång kom det funderingar kring vidare forskning inom detta område. Vi skulle 

vilja se fler synvinklar till digitalisering i undervisningen, exempelvis hur lärarna använder digitala 

verktyg i sin undervisning eller vad specialpedagogernas syn är på digitala verktyg. Dessutom 

skulle det vara intressant att undersöka vad elever anser om digitala verktyg och hur de tror att 

deras studiemotivation påverkas. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

  
Bakgrundsfrågor 
  

·   Hur gammal är du? 
  

·   Vilken skola arbetar du i? 
  

·   Vilken årskurs undervisar du i nu? 
  

·   Hur länge har du arbetat som lärare? 
  
  
Frågor om digitalisering i undervisningen 
  

·   Har du tagit del av de revideringar regeringen gjort i skolans styrdokument rörande 
digitalisering? 
  

·   Vad tycker du om dessa ändringar? Motivera svar 
  

·   Hur känner du kring att använda digitala verktyg i din undervisning? Motivera svar 
  

·   Hur tror du att förstärkningen av digitalisering i skolans styrdokument kommer påverka 
ditt arbete som lärare? Varför? 
  

·   Känner du dig tillräckligt kunnig för att utbilda eleverna i digitalisering? Varför/varför 
inte? 
  

·   På vilket sätt tycker du att digitala verktyg påverkar elevernas lärande? 
  

·   Hur anser du att användningen av digitala verktyg påverkar elevernas studiemotivation? 
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Bilaga 2. Informationsbrev och medgivande 

I denna är informationsbrev och medgivande som varje lärare fick ta del av och skriva på 

innan intervjuerna startades. 

  
Information om en studie av digitalisering i undervisningen. 
 Vi är två lärarstudenter som går sjätte terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 

Uppsala universitet. 

  

Vår studie har sin grund i de förstärkningar som gjorts i skolans styrdokument rörande 

digitalisering i skolan. Syftet med undersökningen är att ta reda vilken syn grundskollärare 

i Sigtuna kommun har på användningen av digitala verktyg i undervisningen. 

  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att ställa ett antal frågor i en intervju som 

berör studiens syfte. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier och 

konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att 

användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat. Om du/ni har 

ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare (se 

nedan för kontaktuppgifter). 

  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

  

Merima Ganibegovic 

e-post: merima.ganibegovic@hotmail.com 

Telefonnummer: 073 928746 

  

Ronja Edstrand 

e-post: Edstraand@gmail.com 

Telefonnummer: 073 9754251 

  

Studiens handledare: Tomas Mäkinen. 

e-post: tomas.makinen@fek.uu.se 
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Medgivande till deltagande i en studie 

 Studien, som kommer att handla om digitalisering i undervisning, kommer att utföras 

inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Merima Ganibegovic och Ronja 

Edstrand som går sjätte terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

  

Jag ger härmed mitt medgivande till att jag ska medverka i ovan nämnda studie. 

  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att intervjun 

kommer handla om mina åsikter om digitala verktyg i undervisningen. 

  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs 

på insamlade data där jag deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts. 

  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant 

sätt att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning 

och forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

  

Deltagarens namn: ……………………………………………. 

 Adress: …………………………………………………………………………….. 

 Telefon: ……………………………………………………………………………. 

  

 ........................................................      ……………………………………………. 

Ort och datum                     Deltagarens underskrift 
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