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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka lärare och speciallärares användning och uppfattning 

om användningen av digitala verktyg i undervisningen i grundskolan. I bakgrunden beskrivs 

det vad skolverket och läroplanen 2022 redogör för, och den aktuella samhällsdebatten. I 

tidigare forskning redogörs för olika avhandlingar som belyser fenomenet digitala verktyg i 

skolan. För att svara på studiens syfte har en fenomenografisk teoriansats använts, med fokus 

på andra ordningens perspektiv. Metoden som valts för att genomföra studien är kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Lärarna och speciallärarnas uppfattningar kategoriserades 

utifrån en fenomenografisk analysmodell bestående av sju steg. De tre kategorierna är; 

användning av digitala verktyg, utbildning i digitala verktyg och syftet med digitala 

verktyg. Resultatet och analysen av den studie som genomförts visade på tre huvudsakliga 

aspekter. För det första att digitala verktyg är ett arbetsverktyg som inte kan ersätta didaktiken 

i undervisningen. För det andra att personligt intresse för digitala verktyg var en avgörande 

faktor för om lärarna eller speciallärarna prioriterade tid för fortbildning inom digitala 

verktyg. Slutligen visar studien på att det finns både hinder och möjligheter i användningen av 

digitala verktyg.  

 

Nyckelord: Didaktik, grundskollärare, speciallärare, digitala verktyg, kvalitativa intervjuer. 
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1. Inledning 

Dagens lärare har ett didaktiskt ansvar att organisera och genomföra en utbildning som 

resulterar i att eleven får använda digitala verktyg, som främjar deras kunskapsutveckling. För 

att detta ska vara möjligt krävs en didaktisk medvetenhet hos läraren. Läraren behöver denna 

medvetenhet för att kunna göra aktiva val i underivsningen kring de didaktiska frågorna vad, 

varför och hur (Skolverket, 2022, s. 14). Läraren har i uppgift att arbeta utifrån 

styrdokumenten. Lgr11 reviderades 2018 och höstterminen 2022 kom den nya läroplanen som 

kallas Lgr22. I lgr22 beskrivs riktlinjer som säger att eleverna ska få möjlighet att utveckla en 

adekvat digital kompetens som stöttning i sin utbildning (Skolverket, 2022, s. 8). Med 

anledning av detta bör skolorna idag använda den nya tekniken som finns tillgänlig för att 

följa de riktlinjer som lgr22 lyfter.  

 

Vi har båda sett och diskuterat med övriga kursare på utbildningen, under våra två tidigare 

VFU-perioder (verksamhetsförlagd utbildning) hur vissa skolor använde digitala verktyg 

dagligen medan andra skolor endast använde och hade tillgång till digitala verktyg vid ett 

fåtal tillfällen. De digitala verktygen används på olika sätt och vi uppmärksammade en tydlig 

skillnad mellan lärarnas erfarenheter och utbildning i och om digitala verktyg på skolorna. Vi 

började reflektera över om det är en likvärdig skola, både ur elever och lärares perspektiv. Då 

diskussionen och erfarenheterna från praktik tydligt visar på stora skillnader i arbetet med 

digitala verktyg. Samtidigt såg vi att digitala verktyg underlättar arbetet för både elever och 

lärare. Detta sammantaget till vad lgr 22 säger och våra erfarenheter blev vi som framtida 

lärare nyfikna på hur lärare uppfattar arbetet med digitala verktyg i sin klassrumspraktik. 

 

I studien belyser vi begreppet digitala verktyg. Begreppet kommer att definieras i två 

kategorier; hårdvara och mjukvara. Med hårdvara menar vi allt som kan definieras som 

fysiska digitala verktyg, exempelvis; Ipads, datorer, smartboards, mikrofoner. Med mjukvara 

menar vi exempelvis; applikationer, talsyntesprogram, plattformsprogram eller PowerPoints. I 

studien nämns ovanstående som digitala verktyg oavsett hårdvara eller mjukvara. Vi nämner 

specifika hård- och mjukvaror vid olika tillfällen i studien, då de exemplifieras. 
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2. Bakgrund 

Under denna sektion redogörs bakgrunden för denna studie om lärare och speciallärares 

uppfattning av digitala verktyg i skolan. Inledningsvis introduceras en generell beskrivning 

som klarlägger vad läroplanen säger om digitala verktyg och hur fenomenet ska 

implementeras i undervisningen på lågstadiet. Detta följs upp med en inblick i hur 

samhällsdebatten kring digitala verktyg i skolan ser ut. Slutligen redogörs för lärare och 

speciallärares arbetsförhållanden och digitala verktyg i skolan.  

 

2.1 Samhällsdebatt om digitala verktyg i skolan 

Samhällsdebatten kring digitala verktyg ger upphov till flera olika perspektiv där både 

möjligheter och utmaningar med användningen av digitala verktyg diskuteras. Digitala 

verktyg diskuteras bland annat av lärarna Emma Köster, Miriam Anderson och 

logopedstudenten Miriam Ahlström i Skolvärldens debattartikel Jakten på quick-fix har gjort 

oss blinda för verkligheten (2019). Utöver denna artikel har Karolin Ollinen lyft fram olika 

lärares perspektiv om digitala verktyg i webbtidningen Pedagog Malmö (2022), vilket lyfts i 

följande stycke.  

  

Köster, Anderson och Ahlström (2019) menar på att digitaliseringen tar en stor del av 

utbildningsdagar och fortbildning, och nämner att vissa hävdar att samtliga problem i skolan 

kan lösas genom digitala verktyg. De instämmer inte med denna uppfattning. Å ena sidan 

nämner de vissa fördelar med digitala verktyg, exempelvis att vissa verktyg gör det lättare att 

kommunicera och organisera, vilket bland annat leder till tidsbesparingar. Å andra sidan lyfter 

de en oro för att dagens elever kommer få en framtid i skolan som enbart är digital, till 

exempel som digitala julavslutningar eller ett helt digitaliserat klassrum. Ollinen (2022) 

menar, i likhet med Köster Anderson och Ahlström (2019),  att det föreligger utmaningar med 

digitala verktyg, men lyfter samtidigt fram de positiva fördelarna med tekniken. Hon nämner 

bland annat behovet av projektorer i klassrummet, och hur besvärligt det skulle vara om 

skolor inte använde sig av dessa digitala verktyg. Vidare lyfter hon fram att digitala verktyg 

kan fungera som gemensamma samarbetsytor som bidrar till ökat engagemang och 

inkludering, både för elever och lärare. Vidare menar Ollinen på att digitala verktyg bidrar till 

att information blir mer lättillgänglig för samtliga elever, även för eleverna som ännu inte är 
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läskunniga, inte har så goda språkkunskaper eller har andra stödbehov. Hon menar att lärare, 

genom digitala verktyg, kan arbeta med filmer, bilder eller andra verktyg för att bidra till 

utveckling och lärande (Ollinen, 2022). Köster, Anderson och Ahlström (2019) instämmer i 

att det är lättillgängligt och möjligheterna, men nämner samtidigt att om läroböckerna 

försvinner och om allt ersätts med digitala läromedel finns en risk att eleverna kommer få 

svårt med koncentrationen. De menar på att lärarna kan bli tvungna att tillrättavisa elever som 

använder digitala verktyget för privata ändamål (och därmed inte använder verktyget för att 

studera) och att det därför föreligger ökad risker för konflikter och distraktionsmoment. 

Ollinen (2022) berör även detta i sin artikel, där hon nämner att det är viktigt att eleverna har 

ett utrymme att fritt använda sig av de digitala verktygen, samtidigt som det är viktigt att det 

finns ordningsregler för hur de digitala verktygen ska användas. Om det inte finns några 

riktlinjer/ordningsregler föreligger risk för att eleverna använder verktygen till andra ändamål 

än som just läromedel (exempelvis surfa på internet och sociala medier). I förlängningen 

innebär detta onödiga störningsmoment och de digitala verktygen blir, i stället för att hjälpa 

eleven, onödiga störningsmoment som försämrar möjligheterna att utvecklas (Ollinen, 2022). 

  

Ollinen lyfter slutligen fram att vissa av lärarna menade på att de numera tar ett större ansvar 

för hur eleverna använder sig av de digitala verktygen. Ollinen (2022) kommenterar detta och 

skriver att detta troligtvis inte har skett i tillräcklig utsträckning tidigare, vilket i senare 

skolålder får negativa följder för eleverna. Köster, Anderson och Ahlström (2019) nämner att 

det inte är digitala verktyg i sig som är problemet, snarare är det hur väl läraren använder sig 

av verktygen och anpassar dem utifrån vad som är bäst för eleverna. 

2.2 Styrdokument lgr22 

Regeringen beslutade om en ny läroplan för skolan 2017 och i oktober samma år 

presenterades en ny digital strategi som började gälla 1 juli 2018. Det övergripande målet med 

den nya reformen var att elever ska få möjlighet att utveckla en adekvat digital kompetens 

som stöttning i sin utbildning. För att detta ska ske krävs en digital likvärdighet i det svenska 

skolväsendet. Regeringen presenterade tre olika delmål för att nå denna likvärdighet i 

utbildningsdepartementets bilaga till regeringsbeslutet I:1, 2017-10-19. Elever ska ges 

förutsättningar i alla delar av skolväsendet att utveckla adekvat digital kompetens. 

Förskolechefer, rektorer och huvudmän måste ha kunskap för att kunna leda digitalt 

utvecklingsarbete i verksamheterna, samt att skolornas personal ska ha kompetens att använda 
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och arbeta utifrån ett syfte för att leda digitalt utvecklingsarbete (Regeringsbeslutet I:1, 2017, 

ss. 3, 6). 

 

Läroplan för grundskolan är skolverkets styrdokument (2022). Fokus för denna studie ligger 

på skolans värdegrund och uppdrag samt det centrala innehållet för de ämnen som belyser 

användning av digitala verktyg. Läroplanen anger att ett av skolans uppdrag är att bidra till att 

eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets 

utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. 

Läroplanen belyser att utbildningen ska leda till att eleverna utvecklar digital kompetens 

(skolverket, 2022, s. 8). 

Läroplanens centralt innehåll för årskurs 1-3, omfattar vad undervisningen ska behandla 

under dessa årskurser. Vid en översyn av grundskolans kursplaner finner vi fem 

användningsområden för digitala hjälpmedel i centralt innehåll. Det innebär att eleverna ska 

använda digitala verktyg i presentation samt utveckling av lässtrategier i svenskämnet (Lgr22, 

s. 85). I programmering och undersökning av tabeller och diagram i matematikämnet (Lgr22, 

s. 56). Eleverna ska använda digitala verktyg även i SO-ämnena; i samtal och reflektion över 

elevens digitala miljöer (Lgr22, s. 174-181) och i NO-ämnena ska eleverna i dokumentation 

av undersökningar använda sig av “ord, bilder och digitala verktyg” (Lgr22, s.156). I ämnet 

musik lyfts begreppet digitala verktyg i syftet och ”eleverna ska ges möjligheter att utveckla 

kunskaper i att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och 

symboler i olika musikaliska former och sammanhang.” (Lgr22, s. 148).  

2.3 Lärare och speciallärares riktlinjer till arbetet med digitala verktyg.   

Specialpedagogiska skolmyndigheten skriver i Digitalt lärande – för att nå målen (2020) att 

för att regeringens mål att elever ska få möjlighet att utveckla en adekvat digital kompetens 

som stöttning i sin utbildning krävs pedagogisk support i verksamheterna. De digitala verktyg 

som används i undervisningen måste vara ändamålsenliga och leda till att eleverna kan 

utnyttja de tekniska möjligheterna effektivt. För att uppnå det tredje delmålet som regeringen 

presenterade; att skolornas personal ska ha kompetens för att kunna använda och arbeta 

utifrån ett syfte för att leda digitalt utvecklingsarbete kräver uppföljning och forskning. Det 

finns ett syfte att bidra till ökad måluppfyllelse och utveckla den digitala kompetensen i 

verksamheterna (Spsm, 2020, s. 7).  
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När skolorna ska digitaliseras spelar skolledarnas och lärarnas digitala kompetens stor roll. 

Det måste finnas ett syfte med undervisningen och skolan ska kunna hitta och bedöma hur bra 

olika digitala verktyg och lösningar är för utbildningen och utveckla användningen av dem. 

Lärarna måste ha kontinuerlig kompetensutveckling. Läraren måste ha digital kompetens 

precis som hen har i andra ämnen. Också kunskap inom den pedagogiska användningen och 

förmåga att välja ut och anpassa de digitala verktygen som fungerar för eleven. För att detta 

ska fungera för läraren krävs det att resurser finns i verksamheten. Det förutsätter att datorer 

och annan utrustning fungerar och att handledning och support finns tillgänglig när den 

behövs (Spsm, 2020, s. 27). Ytterligare en aspekt är tid, det är viktigt att det finns tillräckligt 

med tid och andra resurser för digitaliseringen. Till det räknas pengar för uppdateringar, 

investeringar och kompetensutveckling av personal. För lärarna innebär det att ha kunnande i 

att leda skolarbetet, integrera digitala verktyg och resurser i undervisningen. För att detta ska 

ske lyfter specialpedagogiska skolmyndigheten att det krävs planering i verksamheterna. Det 

kan innebära att olika kompetenser behöver samverka för att kunna hitta och bedöma hur bra 

olika digitala lösningar är för verksamheten (Spsm, 2020, s. 9). Mot bakgrund av detta är 

studien relevant för att undersöka hur arbetet med digitala verktyg ser ut i dagens grundskolor.    
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3. Forskningsöversikt 

I detta kapitel redogörs några avhandlingar samt annan forskning som handlar om fenomenet 

digitala verktyg i skolan. Den tidigare forskning som valts belyser olika delar av denna studies 

forskningsområde och är relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Den första studien 

av Sara Willermark (2018) lyfter konkreta förslag på vad som kan göras för att motsvara 

lärarnas behov i utbildningen för digital teknik. Fortsättningsvis redogörs för vad Poromaa 

(2017) säger om objektiva förhållanden och konsekvenser som påverkar 

undervisningspraktiken. Vidare, Samuelssons (2022) studie som visade på olika nivåer av 

digitala färdigheter mellan eleverna och att det kan ha att göra med personligt intresse snarare 

än utbildning. Vidare redogörs för Dahlström och Boströms (2017)  studie som visade på att 

digitala verktyg var ett hjälpmedel för elever. Genlott och Grönlund (2013) kom fram till att 

allmän läskunnighet ökade hos eleverna då deras kommunikation skedde digitalt och inte 

muntligt. Sist redogörs för Håkansson Lindqvist (2019) undersökning vars resultat säger att 

fokus ska ligga på att förbättra inlärningsprocesser, och de digitala verktygen kan hjälpa till 

att möjliggöra detta. 

3.1 Att utveckla undervisningspraktiken i och för en digitaliserad skola  

Sara Willermarks avhandling om Digital Didaktisk Designs syfte är att undersöka 

grundskollärares arbete med att utveckla sin undervisningspraktik med digital teknik 

(Willermark, 2018, s. 22) Avhandlingen är ett utvecklingsprojekt som innefattade lärare från 

samtliga skandinaviska länder. Lärarna delade information och planerar undervisningen 

tillsammans över nationsgränserna för att utveckla nya undervisningsaktiviteter med stöd av 

digital teknik (Willermark, 2018, s .3). Willermark betonar i sin avhandling att det finns 

bristande sidor med skolans digitaliseringsprocess. Lärarna som deltagit delar uppfattningen 

att utvecklingen av digitaliseringen och mjukvarorna som används i klassrummet läggs på den 

enskilda läraren (Willermark, 2018, s.101-102).  

 

Vidare skriver författaren att det finns en bristande överensstämmelse mellan deltagarnas 

individuella behov och vad de faktiska utbildningsinsatserna säger och ger. Det fattas 

möjligheter att omsätta nya idéer i praktiken. Willermark refererar till Françoise Blin och 

Morag Munros studie Why hasn’t technology disrupted academics’ teaching practices? 

Understanding resistance to change through the lens of activity theory (2016) som också 
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betonar problemet om bristande överensstämmelse mellan syftet med utbildningsinsatser och 

föreläsarnas faktiska behov (Blin & Munro, 2008; Kuure et al., 2016). Författaren lyfter 

konkreta förslag på vad man kan göra för att motsvara lärarnas behov i utbildningen för 

digital teknik. Först skriver Willermark att det behövs mer flexibelt stöd över tid. Lärarna 

behöver utrymme att experimentera med nya metoder i autentisk miljö för att utveckla sin 

kompetens. För det andra, driva behovsanpassade utbildningsinsatser för att stödja lärarnas 

utveckling, författaren skriver att ”one size fits all” inte fungerar i detta sammanhang då 

lärares kompetens inom området differerar. För det tredje, ersätta individfokus med kollegialt 

samarbete för att utveckla sin undervisningspraktik i ämnet. Då tas fokus bort från den 

enskildes kompetens och fokus läggs i stället på digital teknik som ett medel i stället för ett 

mål (Willermark, 2018, s.108-110).  

 

Pär Isling Poromaa (2017) belyser också ämnet undervisningspraktik med digitala verktyg i 

sin artikel. Poromaa om svenska skolans möjlighet att erbjuda en likvärdig och fungerande 

pedagogisk praktik för samtliga elever. Artikelns syfte var att undersöka objektiva 

förhållanden och deras konsekvenser, som formar och påverkar praktiken i de utvalda 

skolorna och dess habitus (Poromaa, 2017, s. 385). Skolornas olika materiella tillgång och 

skolans habitus resulterar i ojämlika utbildningsresultat för eleverna (Poromaa, 2017, s. 384). 

Skolorna i studien har olika tillgångar till digitala verktyg. Artikeln visar att skolornas 

utbildningsinsatser för integrering av teknik och pedagogik med de digitala verktygen ser 

olika ut, en del av skolorna arbetar kontinuerligt med utvecklingen och en del lämnar det åt 

den enskilde läraren (Poromaa, 2017, s. 391). Trots skolornas olika initiativ i 

utbildningsinsatser visar Poromaa i sin studie att det finns en obestridlig enighet i skolan om 

vikten av digitala verktyg. Författaren skriver även att den ekonomiska aspekten är avgörande 

för praktikers digitala verktyg och att det antingen utvecklar eller begränsar elevernas 

möjligheter inom utbildningssystemet. Vidare skriver Poromaa att skolornas olika ekonomi 

och materiella resurser skapar ojämlika utbildningar för eleverna. Pedagogiken är i centrum i 

denna paradox och är fortfarande ett grundläggande verktyg som kan kompensera med ett 

alternativt sätt att se saker. Poromaa skriver att pedagogiken ”kan förändra tankar och 

beteenden men kan inte förändra de materiella ojämlikheter som sätter skolor i ojämlika 

utgångspunkter” (Poromaa, 2017, s. 399). 
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3.2 Elevernas användning av digitala verktyg 

Ulli Samuelsson (2012) skriver om svenska ungdomars digitala färdigheter i relation till 

utbildning i den vetenskapliga artikeln Young People´s Information-seeking in School – A 

Breeding Ground for Digital Ineguality? (Samuelsson, 2012, s.117). Samuelssons artikel 

tillför digitala färdigheter och visar skolans roll i informationssamhället. Syftet med artikel är 

att beskriva och analysera hur man söker efter information digitalt genom olika digitala källor 

(Samuelsson, 2012, s.120). I enkäten framgick att eleverna, både tjejer och killar, upplevde 

sig själv som bättre på att söka efter information på internet, än de var på att sammanställa 

information (exempelvis i Word) eller att använda data i kalkylblad (exempelvis i Excel) 

(Samuelsson, 2012, s. 121). Intervjuerna visade på att det inte förelåg några formella, eller 

utbildningsmässiga krav som krävde att eleverna hade förmåga att hantera digitala verktyg. 

Målet med utbildningen var att eleverna skulle kunna skriva, presentera och söka information. 

Huruvida eleverna använda dator eller skrev för hand var dock upp till eleverna själva 

(Samuelsson, 2012, s. 122).  

Eleverna beskrev att IKT-utbildningen ofta var tvungen att planeras i förväg, framför allt då 

skolans stationära dator var placerade i en datorsal med begränsad tillgänglighet. I studien 

framgick att många elever använda datorerna för privat bruk och att vissa lärare inte verkade 

bry sig om eleverna var inne på sociala medier eller spelade spel (Samuelsson, 2012, ss. 122-

123). Studiens resultat visade att samtliga elever hade grundläggande färdigheter vad gäller 

användning av datorer. Med det sagt finns det olika nivåer av färdigheter mellan eleverna, 

vilket skulle kunna tyda på att elevens förmåga att utveckla färdigheter snarare har med 

intresset att göra, än utbildningen (Samuelsson, 2012, s. 123).  

3.3 Digitala verktyg i klassrummet 

Helene Dahlström och Lena Boström (2017) har gjort en jämförelsestudie, där de undersöker 

olika skrivsätt: penna och papper, surfplattor och surfplattor med tillgång till talsyntes. Syftet 

med deras studie var att undersöka om de olika skrivsätt påverkade elevernas texter 

(Dahlström & Boström, 2017, s. 143). De kom fram till att elever med svenska som andra 

språk skrev längre texter när de använde sig av surfplattor med tillgång till talsyntes 

(Dahlström & Boström, 2017, s. 156). Dahlström och Boström förklarade också att de elever 
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som skrev för hand behöver mer lärarstöd, medan elever som hade tillgång till talsyntes 

klarade sig bättre på egen hand (Dahlström & Boström, 2017, s. 157).  

Annika Agélii Genlott och Åke Grönlund (2013) undersökte metoden ”Integrated Write to 

Learn” för att förbättra skrivinlärningen och läsförmågan hos elever. När eleverna i studien 

skrev texter använde de sig av IKT-verktyg och datorer (Genlott & Grönlund, 2013, s.98). 

Genlott och Grönlunds studie visade att testgruppen som använde sig av datorer och IKT-

verktyg visade högre resultat gällande läsförmågan i jämförelse med kontrollgruppen (Genlott 

& Grönlund, 2013, s. 102). Skrivfärdigheterna hade förbättrats i testgrupperna, texter var 

längre och händelseförloppet var i kronologisk ordning.  Kontrollgruppens texter var kortare 

och enligt Genlott och Grönlund kan man knappt kalla deras texter för berättelser (Genlott & 

Grönlund, 2013, s. 103). I studien framgår att elever i testgruppen kommunicerade med 

varandra i skrift om arbetet och om privata ämnen. Genlott och Grönlund beskriver att allmän 

läskunnighet ökade hos eleverna, då kommunikationen skedde digitalt och inte muntligt 

(Genlott & Grönlund, 2013, s. 103).  

3.4 Skolledningens syn på arbetet med digitala verktyg  

Marica Håkansson Lindqvist skriver i tidskriften British Journal of Educational Technology 

om sin undersökning. Hon studerade två skolor under en treårsperiod i Umeå, där hon 

undersökte, analyserade och diskuterade möjligheterna och utmaningarna med ett bärbara 

datorer-initiativ. Undersökningen skedde med utgångspunkt från skolledningens perspektiv 

(Håkansson Lindqvist, 2019, s. 1226). Håkansson Lindqvist lyfter bland annat att 

skolledningen, på en av skolorna, kom fram till två slutsatser för att de bärbara datorerna 

skulle fungera i undervisningen. För det första måste eleverna se datorerna som ett verktyg för 

sin inlärning. För det andra behöver lärarna anpassa sin undervisning i förhållande till 

elevernas datoranvändning. Om eleverna blir okoncentrerade och tappar fokus kan de lätt göra 

andra saker på datorn, exempelvis användas för privat bruk (Håkansson Lindqvist, 2019, s. 

1231). En annan skolledning underströk att det inte är tillräckligt att endast använda teknik för 

att den råkar finnas tillgänglig på skolan. Huvudfokus ska ligga på att förbättra 

inlärningsprocesser, och de digitala verktygen kan hjälpa till att möjliggöra detta. (Håkansson 

Lindqvist, 2019, s. 1231). Några av skolledningarna noterade att de tekniska utmaningarna 

var ett problem, exempelvis att skolan hade för många olika system eller att vissa av systemen 

inte fungerade i tillräcklig utsträckning. (Håkansson Lindqvist, 2019, s. 1232). Flera 
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skolledningar lyfte slutligen fram att det är viktigt att stötta och motivera lärarna att prova nya 

verktyg i sin undervisning. Vidare är det viktigt att lärarna känner en trygghet från ledningen 

samt delar med sig av sina erfarenheter angående olika typer av verktyg (Håkansson 

Lindqvist, 2019, s. 1232-1233). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Eftersom undersökningens syfte är att undersöka lärare och speciallärares användning och 

uppfattning om användningen av digitala verktyg i undervisningen i grundskolan  

valdes en fenomenografisk ansats som teoretisk utgångspunkt. Teorin är relevant för studien 

då den utgår ifrån att fånga och beskriva, analysera och tolka lärares uppfattningar av digitala 

verktyg. Att undersöka och jämföra lärares uppfattning utifrån en fenomenografisk analys ger 

ett mer mångsidigt svar till det undersökningen syftar till att undersöka då alla intervjuades 

svar är värdefulla.  

4.1 Fenomenografi  

Ordet fenomenografi är sammansatt av delarna fenomeno (-n) och grafi. 

Fenomenon kan   härledas ur det grekiska substantivet phainomenon som 

betyder ”det som visar sig”. Grafia kan betyda ungefär att beskriva i ord eller i 

bild. Sammansättningen av det två delarna leder således fram till att 

fenomenografin ́beskriver det som visar sig. (Starrin och Svensson, 1994, s. 112) 

 

Fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod som utgår ifrån att undersöka människans 

uppfattning kring ett fenomen eller företeelser i världen och hur dessa kan ha olika innebörd 

för olika människor. Inom teorin är det mest centrala begreppet uppfattning (Uljens, 1989, s. 

10). Inom fenomenografin diskuteras två olika perspektiv; första ordningens perspektiv och 

andra ordningens perspektiv.  

 

Teorin uppstod vid pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet på 1970-talet under 

ledningen av professor Ference Marton. Tillsammans med andra forskare på institutionen 

skapades han forskningsgruppen INOM-gruppen som står för inlärnings och 

omvärldsuppfattningar. Det centrala i teorin fenomenografi är att undersöka vilka 

uppfattningar som finns av vissa fenomen (Uljens, 1989, s. 10). Fenomenografin kan anses ha 

likheter med konstruktivismen som också betonar varje människas personliga erfarenheter 

(Claesson, 2020, s. 48).  
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4.2 Första och andra ordningens perspektiv   

Författarna Bengt Starrin och Per-Gunnar Svensson lyfter i sin bok Kvalitativ metod och 

vetenskapsteori Mikael Alexandersson som beskriver den fenomenografiska 

forskningsansatsen (Starrin och Svensson, 1994, s. 111). Alexandersson skriver att det finns 

olika tillvägagångssätt för att få svar på frågor om verkligheten. Inom forskningen kan en 

ansats vara att fråga sig hur och varför verkligheten ser ut som den gör. Alternativt hur 

människor uppfattar och tänker kring verkligheten. Skillnaden mellan ”vad något är” och ”vad 

något uppfattas vara” (Starrin och Svensson, 1994, s. 111). Det är vad Ference Marton (1989) 

syftar på när han beskriver första ordningens perspektiv respektive andra ordningens 

perspektiv (Uljen, 1989, s. 13). Michael Uljen beskriver i Fenomenografi – forskning om 

uppfattningar (1989) Ference Martons (1981) teori om att en kvalitativ analys i en empirisk 

forsknings frågeställningar kan använda sig av två olika perspektiv. Det som tidigare nämnts 

som ”den första ordningens perspektiv” respektive ”den andra ordningens perspektiv”. I den 

”första ordningens perspektiv” beskriver forskaren själv direkta aspekter av verkligheten som 

är av intresse. Medan den ”andra ordningens perspektiv” handlar om hur andra personer 

uppfattar olika aspekter av verkligheten. Inom fenomenografin är det uttryckligen den andra 

typen av perspektiv som används, alltså den andra ordningens perspektiv (Uljens, 1989, s. 

13). Denna studie kommer därför att utgå från andra ordningensperspektiv i och med att 

fenomenografi är den valda teorin.  

4.3 Utfallsrummet 

Lars Owe Dahlgren och Kristina Johansson nämner i boken Handbok i kvalitativ analys 

begreppet utfallsrum (Frejes & Thornberg, 2019). De menar att resultatet inom fenomenografi 

kallas för ett utfallsrum. Människor uppfattar saker på olika sätt. Om man frågar x antal 

personer om ett fenomen, menar Dahlgren och Johansson att man med stor säkerhet kommer 

kunna urskilja ett antal olika sätt att förstå fenomenet. Dessa uppfattningar kallas för 

utfallsrummet (Frejes & Thornberg, 2019, ss. 180 & 188). 
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka lärare och speciallärares användning och uppfattning om 

användningen av digitala verktyg i undervisningen i grundskolan.  

 

 

Frågeställningar 

• Utifrån vilket syfte anser sig lärare och speciallärare arbeta med digitala verktyg?  

• Vilka möjligheter och utmaningar uppfattar lärare och speciallärare att det finns med 

digitala verktyg?  

• På vilket sätt skiljer sig lärare och speciallärares erfarenheter med att arbeta med 

digitala verktyg?  
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6. Metod 

Metodavsnittet har för avsikt att tydliggöra och åskådliggöra uppsatsens arbetsprocess och de 

metodval som gjorts. Den huvudsakliga metoden som ligger till grund för uppsatsens 

datainsamling är kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär.  

6.1 Datainsamlingsmetod 

Studien antar en fenomenografisk ansats som tidigare nämnts i kapitlet för teoretiska 

utgångspunkter. Metoden som använts för att genomföra studien är kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer och en analys med infallsvinkel ur den fenomenografiska teorins 

princip; uppfattning. För att ta reda på lärarna och speciallärarnas uppfattningar om 

användningen av och med digitala verktyg beslutade vi oss för att göra semistrukturerade 

intervjuer. Varför semistrukturerade frågor valdes och inte ostrukturerade grundar sig i 

studiens syfte samt av den teoriansats som valts, eftersom syftet med studien är att undersöka 

lärare och speciallärares användning och uppfattning om användningen av digitala verktyg i 

undervisningen i grundskolan. Det innebär att intervjuaren ställer ett antal allmänna och 

öppna frågor utifrån en generellt hållen intervjuguide (se bilaga 3). Detta ger intervjuaren 

möjlighet att ställa ytterligare frågor till informanten, samt ger det en möjlighet för informaten 

att svara utifrån sin egna individuella uppfattning (Bryman, 2018, s. 563).  

6.2 Urval   

Denna studie utgick från målstyrda urval. Alan Bryman (2018) beskriver urvalsmetoden 

målstyrda urval som ett strategiskt urval. Principen för ett målstyrt urval är att urvalet väljs ut 

på grundval av kriterier som i någon mån kan besvara det studien syftar till att undersöka 

(Bryman, 2018, s. 498). En typ av målstyrt urval är kriteriestyrt urval vilket innebär att 

enheter som uppfyller ett eller annat kriterium väljs ut för studien (Bryman, 2018, s. 497). 

Därmed är ett kriterium i denna studie att du måste vara lärare och speciallärare då det är de 

informanterna som kan ge svar på det studien syftar till att undersöka. 

Studiens syfte var från början att jämföra friskolor och kommunala skolor. På grund av att 

ingen lärare eller speciallärare på friskolorna som vi kontaktade kunde delta i studien 

ändrades syftet i samråd med handledare. Fokuset ligger istället på lärares och speciallärares 

uppfattningar om digitala verktyg. Som tidigare nämnts var den initiala tanken att fokusera på 



 

 19 

skolor i Uppsala kommun. Bekvämlighetsurval är en metod som Jan Trost (2010) lyfter som 

en urvalsmetod för att få ett strategiskt urval (Trost, 2010, s. 140). Dessvärre var det svårt att 

få återkoppling från de skolor som vi kontaktade, då många lärare var upptagna med 

utvecklingssamtal eller andra uppgifter som var tidskrävande. Av de 18 skolorna som 

besvarade vår e-post var det endast fyra lärare som var villiga att ställa upp på en intervju i 

Uppsala kommun. Därför fick vi bredda omfattningen av vår studie och kontakta personer i 

vår bekantskapskrets, som hade kontakt med lärare och speciallärare i Stockholms kommun. 

Vilket resulterade i att som tillägg i urvalsmetoden valt bekvämlighetsurval där lärare i 

bekantskapskretsar tillfrågades att delta i intervjuerna.  

 

6.3 Material  

Utifrån studiens syfte och frågeställningar utformade vi en semistrukturerad intervjuguide, för 

att undersöka lärare och speciallärares uppfattningar om digitala verktyg. Vi valde därför att 

inte använda oss av insamlingsmetoder som observation eller enkäter, på grund av att de 

insamlingsmetoderna inte skulle ge oss material till att besvara syftet. Jan Trost nämner i 

boken Kvalitativa intervjuer (2010) att innehållet i intervjuguiden ska baseras på 

undersökningens syfte och ett begränsat antal frågor (Trost, 2010, s. 71). Vi valde att begränsa 

oss till 2-4 frågor i fem olika kategorier som ämnade att besvara studiens syfte (se bilaga 3). 

Steinar Kvale skriver i boken Interviews – An introduction to qualitative research 

interviewing (1996) att frågorna ska vara enkla och begripliga (Kvale, 1996, s. 148). Därmed 

formulerade vi korta frågor med ett enkelt språk, då hade vi även möjlighet att formulera om 

frågan på plats om någon informant inte skulle förstå frågan (vilket ej kan ske med en enkät 

eller i en observation).  

 

Vi beslutade oss för att använda ljudinspelningar under våra intervjuer, för att säkerställa att 

vi inte skulle gå miste om någon information. Ljudinspelningarna gjordes med hjälp av 

mobiltelefonerna och testades innan varje intervjutillfälle.  

 

I samband med sammanställning av intervjuguide, och beslut om att använda 

ljudinspelningar, formulerade vi etiska riktlinjer för hur vi skulle hantera informantens svar 

(se mer om detta nedan under etiska överväganden). 
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När intervjuguiden var färdigställd tog vi kontakt med skolorna. Med tanke på studien och 

kursens omfattning valde vi att begränsa oss till Uppsala kommun. Utifrån kommunens 

hemsida specificerade vi sökningen utifrån friskolor och kommunala skolor som hade 

årskurser mellan 0-3, 0-5, 0-6 och 0-9. Mot bakgrund av dessa sökkriterier fick vi en lista på 

62 skolor. Vi ringde till dessa 62 skolor för att få direktkontakt med skolans personal och för 

att vidare kunna fråga om det fanns intresse bland skolans anställda att delta i en intervju. De 

18 skolor som svarade fick information om vilka vi är och syftet med studien. Vi fick e-

postadresser till flera olika lärare, som vi mejlade ytterligare information om studiens syfte, 

etiska riktlinjer och våra kontaktuppgifter (se bilaga 1). Alan Bryman skriver i boken 

Samhällsvetenskapliga metoder (2018) att informanten har rätt till att få veta studiens syfte 

utifrån den etiska aspekten (Bryman, 2018, s. 567). Vi bestämde datum, tid och plats för att 

träffa fyra lärare och fyra speciallärare på deras skolor.  

 

6.3.1 Deltagare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
År i arbetet  Profession   Årskurs nu   Kallas i 

studien  

  25 år   Lärare  Åk 3  (L1)  

 
3 år   Speciallärare    (SL2)  

 
15 år  Speciallärare    (SL3)  

 
6 år  Lärare  Åk 1  (L2)  

  3 år  Speciallärare  

  

  (SL1)  

  

  1 år   Lärare  Åk 1  (L4)  

 
30 år  Lärare  Åk 1  (L3)  

 
3 år  Speciallärare   (SL4)  
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Urvalsgruppen som ligger till grund för de åtta intervjuerna är fyra verksamma klasslärare på 

grundskolan samt fyra verksamma speciallärare. Lärarna är alla utbildade grundskollärare och 

har olika bakgrund samt arbetat olika många år i grundskolan som klasslärare. Tre av fyra 

speciallärare är färdigutbildade och den fjärde har arbetat som speciallärare i tre år men läser 

vid intervjutillfället till speciallärare på halvfart samtidigt som den arbetar. En av de 

intervjuade har en tjänst som specialpedagog på hens arbetsplats vid intervjutillfället men 

arbetar i nära kontakt med elever. Specialpedagogen kategoriseras som speciallärare, för att 

säkerställa specialpedagogens anonymitet. Uppsatsens initiala intention var att samtliga skulle 

vara färdigutbildade och vid intervjutillfället aktivt arbeta som speciallärare. De intervjuade 

valdes ändå att ta med i studien då samtliga har erfarenhet och utbildning inom yrket. Sju av 

åtta intervjuer var på informanternas arbetsplats, medan en av lärarna blev intervjuad över 

zoom.  

6.4 Genomförandet  

Som nämnts i 6.3 Material började studien med att kontakt togs med respontenterna för 

intervjuer. De som svarade på att ställa upp för en intervju var fyra lärare och fyra 

speciallärare. Studiens datainsamling utgår ifrån intervjuerna som tog ungefär 15-20 minuter. 

Vid intervjuerna var det alltid en av oss som var ansvarig för att ställa frågor, medan den 

andra fick anteckna för hand eller på datorn (detta skedde som en försiktighetsåtgärd, om 

ljudinspelningarna av någon anledning inte skulle fungera). Informanten fick information om 

vem som höll i intervjun och vem som antecknade. Det faktum att vi alltid var två gjorde att 

vi lättare kunde säkerställa att vi inte missade någon fråga, eller eventuell följdfråga, till 

informanten.  

 

Steinar Kvale nämner i boken Interviews – An introduction to qualitative research 

interviewing (1996) att för att intervjun ska bli lyckad bör informanten bli informerad om 

studiens syfte, samt få möjligheten att ställa frågor innan och efter (Kvale, 1996, s. 148). 

Varje intervju började därför med en muntlig presentation om studiens syfte och informanten 

fick läsa och signera dokumentet med de etiska riktlinjerna (se bilaga 2). Informanten fick 

möjlighet att ställa frågor om något var otydligt och därmed behövde förtydligas.  

 

Kvale nämner vikten av att intervjuaren ska minnas vad som sagts tidigare och att det ska 

finnas en flexibilitet under intervjun (Kvale, 1996, s. 149). Vi följde vår intervjuguide under 
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hela intervjun, men ordningen på frågorna kunde variera utifrån vad informanten svarade. 

Informanterna svarade ofta på flera frågor samtidigt, då vi ställde en liknande fråga som 

informanten redan hade besvarat. Syftet med detta var att få ett fylligare och mer nyanserat 

svar. Kvale menar även på att det är viktigt att intervjuaren tolererar tystnad och pauser för att 

intervjun ska bli lyckad (Kvale, 1996, s.148). Informanten fick därför svara i lugn och ro, då 

vi väntade några sekunder med att ställa nästa fråga. Varje intervju avslutades med att 

informanten fick chansen att ställa oss frågor om det var något som hen undrade över.  

 

Direkt efter intervjuerna, på ett avskilt ställe, reflekterade vi tillsammans om hur intervjun 

hade gått och reflekterade över vad som kan göras annorlunda för att utveckla intervjuerna till 

nästa gång. Det kunde exempelvis vara hur och var mobilens placering för optimal 

ljudupptagning. Alternativt om vi som intervjuade ska ha ännu längre pauser för att 

informanten ska få chansen att svara mer utförligt på frågan. När intervjuerna var färdiga, 

transkriberades intervjuerna (på varsitt håll). 

6.5 Arbetsfördelning 

Det självständiga arbetet har till största del genomförts tillsammans. Samarbetet har skett i 

sökning av tidigare forskning, litteraturöversikten samt skrivning. Hanna Karseland har dock 

haft det huvudsakliga ansvaret för teoretiska utgångspunkter och bakgrund medan Maja Riis 

haft det huvudsakliga ansvaret för metoddelen. Intervjuerna har utförts tillsammans men 

ansvaret för intervjun var varannan gång. Den jämförande analysen av resultatet, diskussionen 

samt konklusionen har genomförts och skrivits tillsammans.  

6.6 Etiska överväganden   

Vetenskapsrådet (2017) beskriver fyra forskningsetiska principer som vi har tagit hänsyn till 

före, under och efter arbetet med studien. Även Alan Bryman (2018) beskriver några etiska 

riktlinjer/frågor som forskningen behöver ta hänsyn till när individer är direkt inblandade i 

forskningen (Bryman, 2018, s. 170). Vi har tagit hänsyn till informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att individer som deltar i 

undersökningen ska få information om undersökningens syfte samt rätten till att avbryta när 

som helst utan att behöva ange specifika skäl (Bryman, 2018, s.170). Vi kommer att radera 

informationen när vårt arbete har bedömts och godkänts. Alla informanter som deltog i 
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studien fick ett skriftligt informationsbrev där vi tog hänsyn till informationskravet (se bilaga 

1), samt en muntlig presentation om undersökningens syfte. Samtyckeskravet innebär att 

informanten själv bestämmer över sin medverkan i studien, exempelvis genom skriftligt eller 

muntligt samtycke. (Bryman 2018, s.170). Innan intervjun började fick informanten ett 

skriftligt informationsblad, där informanten fick skriva under på om hen förstått vad studien 

innebär (se bilaga 2). En av intervjuerna genomfördes digitalt, vid det tillfällt fick informanten 

läsa igenom informationsbladet, för att sedan ge sitt muntliga samtycke.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att informantens svar ska genomsyras av konfidentialitet. Alla 

uppgifter om informanten måste förvaras på ett säkert sätt, vilket i praktiken innebär att 

obehöriga inte ska kunna komma åt informationen, eller att någon (genom att läsa 

undersökningen) ska kunna lista ut informantens identitet (Bryman, 2018, ss. 170-171). Alla 

informanter som deltog i undersökningen fick innan intervjun information om 

konfidentialitetskravet (se bilaga 1 & 2). I undersökningen tog vi hänsyn till detta krav under 

hela uppsatsen, då vi anonymiserade informanterna och skolorna samt såg till att obehöriga 

inte kunde få tillgång till databasen med personuppgifter. Nyttjandekravet innebär att 

informationen som samlas in endast får användas för det specifika ändamålet med studien. 

(Bryman, 2018, s.171).  Vi tog hänsyn till detta under hela arbetet, då vi endast använde 

informationen till vårt arbete och inget annat. Även denna information fick informanterna 

innan intervjun genom informationsbladet (se bilaga 1). Alla informanter gav sitt samtycke till 

att vi spelade in ljud under intervjuerna. Trost menar på att man kan dra lärdomar av sina 

misstag när man lyssnar på inspelningen efter intervjun (Trost, 2010, s.74). Detta var viktigt 

för denna studie, då det var första gången som vi höll i en intervju och genom att lyssna på 

ljudinspelningarna fick vi tillfälle att reflektera över hur vi kunde förbättra vårt arbete. 

6.7 Databearbetning och analysmetod   

I detta avsnitt kommer intervjumaterialet att redovisas, genom att presentera hur det har 

bearbetats och analyserats. 

Transkriberingarna bearbetades för att kontrollera att båda transkriberingarna var likadana, 

samt att hela ljudinspelningarna var hörbara på båda enheterna. Utifrån ljudinspelningarna 

transkriberade vi ordagrant. Vi bestämde kodnamn för respektive lärare och speciallärare för 

att informanterna skulle vara anonyma. Vidare fick informanterna varsin färg, för att 
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underlätta processen av analys. Alla lärare fick kodnamnet L som står för lärare och 

speciallärarna fick kodnamnet SL. Istället för informantens egna namn valde vi en siffra, 

exempelvis kunde en lärare ha kodnamnet L2.  

Lars Owe Dahlgren och Kristina Johansson nämner i boken Handbok i kvalitativ analys en 

fenomenografisk analysmodell bestående av sju steg (Frejes & Thornberg, 2019, s. 184-188). 

Analysmodellen kommer att vara en väsentlig del i vår analys av data, genom att kategorisera 

och få en tydlig översikt över data kommer vi att utgå från den när vi analyserar.  

Steg ett i anaysmodellen är att bekanta sig med materialet; transkriberingarna lästes igenom 

vid upprepade tillfällen för att skapa en god förståelse över material. Steg två kondensation; 

intervjuerna skrevs ut på papper och betydelsefulla delar av datainsamlingarna, som handlar 

om digitala verktyg, klipptes fysiskt ut. Steg tre jämförelse; när vi hade funnit meningsfulla 

stycken började vi undersöka likheter och skillnader mellan informanternas uppfattningar. 

Steg fyra gruppering; vi grupperade dessa likheter och skillnader. Steg fem artikulera 

kategorierna; söka efter likheter i de olika kategorierna och sedan dela upp dessa grupper i 

förhållande till varandra, detta resulterade till steg sex namnge kategorierna. Sista steget är 

steg sju kontrastiv fas; kategorierna delas in i utfallsrum.  

 

När vi började gruppera informanternas uppfattningar fick vi relativt många kategorier. Dessa 

sammanslagningar resulterade i de återstående kategorierna som innehöll de mest kärnfulla 

citaten från lärare och speciallärare, vilket resulterade i att vi kunde namnge kategorierna. 

Dahlgren & Johansson kallar detta för ett utfallsrum, det vill säga när forskaren har 

sammanställt exklusiva kategorier och, genom korta och koncisa beskrivningar, belyser 

relationen mellan de olika uppfattningarna (Dahlgren & Johansson, 2019, s.187-188). Dessa 

kategorier; utfallsrummen, resulterade i studiens resultats rubriker; användning av digitala 

verktyg, utbildning i digitala verktyg och syftet med digitala verktyg (se 7. Resultat).  

6.8 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som vanligtvis kopplas till kvantitativa studier. I de 

kommande avsnitten presenterar vi hur begreppen förhåller sig till vår kvalitativa studie.  
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6.8.1 Validitet  

För att bedöma kvaliteten på en studie brukar forskare använda sig av validitet, vilket innebär 

att forskaren bedömer om det som studien avser utreda faktiskt har utretts (Bryman, 2018, s. 

465). Det har dock debatterats huruvida begreppet är lämpligt vid kvalitativa studier, då 

validitet är ett kvantitativt begrepp. Bryman nämner att forskare, vid kvalitativa studier, kan 

använda sig av alternativa begrepp, så som trovärdighet (Bryman, 2018, s. 467–470). Även 

Trost lyfter fram att forskare kan använda sig av alternativa begrepp vid kvalitativa studier, 

men nämner begreppet giltighet (Trost, s. 133).  

  

Som tidigare nämnt baserades vår kvalitativa studie på intervjuer med olika lärare och 

speciallärare. För att bedöma kvaliteten på vår studie är det viktigt att vi kan säkerställa vad 

informanternas uppfattning är och vad de faktiskt menade, när de besvarade våra frågor. Vi 

valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att uppnå en bättre giltighet, genom 

att vi kunde ställa följdfrågor för att bättre förstå informanternas svar (och i förlängningen 

deras uppfattningar). Utöver detta använde vi oss, som tidigare nämnt, av ett enkelt språk i 

våra frågor för att säkerställa att informanterna skulle uppfatta våra frågor på samma eller 

åtminstone liknande sätt. Detta leder sannolikt till en bättre giltighet, då det minimerar risken 

för missförstånd, vilket i längden skulle leda till stora skillnader i informanternas svar. 

 

6.8.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är vanligtvis ett begrepp som kopplas till kvantitativa studier men som också har 

blivit ett applicerbart begrepp även inom kvalitativa studier. Bryman (Bryman, 2018, s. 465) 

skriver att reliabilitet handlar om att en studie håller över tid. Studien ska kunna genomföras 

två gånger och respondenternas svar ska resultera i att empirin blir likartad båda gångerna. 

Bryman (2018) ger exempel på hur man inom den kvalitativa forskningen kan använda 

begreppet reliabilitet genom två olika begrepp; extern reliabilitet och intern reliabilitet. Extern 

reliabilitet står för den utsträckning i vilken en undersökning kan replikeras. En strategi för att 

nå så hög reliabilitet och att försöka nå replikering i så hög mån som möjligt i en kvalitativ 

forskning är om den andra forskaren går in i samma “sociala roll” som den första forskaren. 

Annars kommer den andra forskarens perspektiv av vad den ser och hör inte stämma överens 

med det som framkommit i den ursprungliga undersökningen. Intern reliabilitet menas flertal 

forskare kommer överens om hur de ska tolka det de ser och hör (Bryman, 2018, s. 465).  
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Eftersom samtliga intervjuer i vår studie utgick från samma intervjuguide finns en viss 

reliabilitet. Dock måste man ha i åtanke att respondenternas åsikter och uppfattningar kan 

förändras över tid vilket kan påverka utredningen. För att öka reliabiliteten i vår studie har vi 

noggrant redogjort för vår arbetsprocess (se 6. metoddelen). 

6.9 Metoddiskussion  

Studiens syfte var endast att undersöka lärare och speciallärares uppfattningar gällande 

digitala verktyg. Däremot hade det varit intressant att ta del av olika rektorers uppfattningar 

och reflektioner kring digitala verktyg. I samråd med vår handledare beslutade vi dock att inte 

intervjua rektorer, då studiens syfte riktar sig mot didaktik och diskussioner med rektorer ofta 

landar i ekonomiska aspekter. 

Som tidigare nämnt var vårt initiala syfte att jämföra friskolors och kommunala skolors 

hantering och uppfattningar av digitala verktyg. En sådan studie hade dock troligtvis krävt 

mycket mer tid och resurser än vad vi hade till vårt förfogande. Därför valdes då som sagts en 

avgränsning till enbart två kommuner då vi under denna studie hade begränsat med tid, och 

endast hann med att intervjua åtta olika lärare och speciallärare på fyra olika grundskolor 

skolor.  

Trost lyfter bland annat fram att det kan vara fördelaktigt att ge varandra stöd under 

intervjuer, då det ofta leder till bättre förståelse för informationen som presenteras (Trost, 

2010, s. 67). Mot bakgrund av detta beslutade vi att vi båda skulle vara med under varje 

intervju, för att optimera förutsättningarna för vår informationsinsamling. Vi gick igenom och 

analyserade materialet vid upprepande tillfällen på ett noggrant sätt, enligt vår bedömning 

leder detta till en bättre kvalité. 
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7. Resultat och analys 

Under denna sektion behandlas resultatet av analysen från intervjuerna. Av det resultat som 

var kvar av datainsamlingen efter att analysens alla sju steg gjorts skapades tre 

huvudkategorier. Avsnittet kommer att behandla dessa tre huvudkategorier som är; 

användning av digitala verktyg, utbildning i digitala verktyg och syftet med digitala verktyg 

som alla i sin tur behandlar underkategorier som berör mer specifika områden. Under varje 

huvudkategori (7.1, 7.2 och 7.3) presenteras en beskrivning för vad varje kategoris utfallsrum 

innebar.  

7.1 Användning av digitala verktyg  

Denna del av resultatet visar tre underkategorier. Det är digitala verktyg som stöd för 

eleverna, digitala verktyg som ett arbetsverktyg och lärarens roll samt kommunikation mellan 

lärare och speciallärare. Studien visar på olika utfallsrum, användningen av digitala verktyg 

är det första utfallsrum som hittades utifrån resultatet. Det första utfallsrummet visar på de 

digitala verktygens didaktiska begränsning. Flera av lärarna uppfattade digitala verktyg som 

ett arbetsverktyg som eleverna kan använda för att arbeta självständigt. Samtidigt uppfattade 

speciallärarna att digitala verktyg inte kan ersätta didaktiken i undervisningen. 

 

7.1.1 Digitala verktyg som stöd för eleverna 

Flertalet lärare och speciallärare uppfattar digitala verktyg som ett stöd för eleven i 

skolarbetet. Lärarna lyfter att de digitala verktygen kan hjälpa eleven framåt i arbetet utan att 

fastna på att till exempel forma bokstäver eller läsa svåra texter. Flera lärare lyfter talsyntes 

som ett digitalt hjälpmedel. Då kan eleven få texten uppläst för sig själv och utvecklas i sitt 

skrivande på datorn eller ipaden. Följande citat exemplifierar detta:  

 

(L2) - [...] en del har svårt att skriva med pennan, det tar alldeles för lång tid att forma, de 

tappar fokus på det hela. De tappar fokus på att forma i stället för att kanske räkna eller 

fokusera på innehåll.  

 

(L4) -  Ipaden används som ett hjälpmedel och som ett läromedel kan man väl säga då 

egentligen. 
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(L3) - [...] även om man inte läser bra kan man jobba med avancerad matte till exempel. 

(SL3) - [...] som speclärare så jobbar man ju med elever som har inlärningssvårigheter i 

någon form, [...] oavsett hjälpmedel eller verktyg, kompensatoriskt som man använder har ju 

varit en hjälp. 

(SL1) - [...] för elever som har svårt till exempel med stavning eller inte klarar av stora 

textmängder och så då är det ju mer som ett stöttande verktyg. Eh .. Kompletterat för att de 

ska klara av undervisningen. 

 

7.1.2 Digitala verktyg som ett arbetsverktyg och lärarens roll 

Några av lärarna uppfattar att digitala verktyg kan vara ett hjälpmedel för eleverna att arbeta 

självständigt. Två speciallärare menar på att digitala verktyg ska användas som ett 

hjälpmedel, samt att de digitala verktygen inte kan ersätta den didaktiska rollen i 

undervisningen. Följande citat exemplifierar detta:  

 

(L2) - Ja, det är att de blir ju mer självständiga när de kommer upp i åldern och då vill jag ju 

att de ska skriva på ipads [...] det är ju ett arbetsverktyg, det är inte bara att sitta och spela 

spel på ipaden, utan det är ju verkligen ett arbetsverktyg. 

 

(L3) - Utan ipads då klickar det bara till och så är de igång och ganska självständigt ofta. 

[...] Och då kan ju jag lägga upp liksom, väldigt individuellt arbete, så det är väl ett av 

syftena och att man kan nå varje elev.  

 

 (SL1) -  Men man måste vara noga med att veta vad det är att man inte bara slänger ut det 

och utan man måste liksom veta vad är syftet med det här, varför ska de jobba med det här 

vad vill jag med det här.  

 

(SL3) - Därför är läraren viktigt [...] man kan aldrig ersätta en pedagogisk verksamhet med 

ett verktyg för läraren är fortfarande den som har koll på vad som görs, när det görs och hur 

det görs. Och lika så stå för bedömningen i vad som, vad eleven klara och inte. Så nackdelen 

skulle kunna vara att folk förväntar sig att ett verktyg ersätter det pedagogiska arbetet alltså, 

didaktiken bakom. 
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7.1.3 Kommunikation mellan lärare och speciallärare 

Flera av lärarna och speciallärarna uppfattar att det finns en kommunikation om digitala 

verktyg. Däremot uppfattar några lärare att kommunikationen är bristfällig. Följande citat 

exemplifierar detta:  

(L1) [...]Men då är det en diskussion om vilka elever som behöver och den stöttningen. 

Annars så tycker inte jag att vi har haft den diskussionen riktigt.  

 

(L2) [...]Så det är en regelbunden diskussion med spec. Det tycker jag är jättebra på den här 

skolan så har jag möte, alla klasslärare har möte med spec varannan vecka. Och då tar vi 

upp saker, elever vad det är som funkar bäst, bra och inte bra, återkoppling på det vi har 

gjort. Som regelbunden kontakt med spec.  

 

(SL1) - [...] jag försöker verkligen att det blir en dialog, att det inte blir något som bara är 

isolerat hos mig. Eh utan jag går gärna in i klasserna också och liksom visar olika verktyg 

[...] Så brukar jag absolut göra det till helklass så att lärarna också kan använda sig av det, 

visar och använder det i sin vanliga undervisning.  

 

(SL4) - [...] uppmuntra läraren att uppmuntra eleven att använda dem. Det brukar vara så att 

jag kommer med förslag, sen är det fortfarande läraren som får bestämma i sitt klassrum vad 

som passar.  

 

7.1.4 Analys av användning av digitala verktyg 

En del av lärarna och speciallärarna uppfattar att digitala verktyg främst är ett hjälpmedel för 

elever med skriv- och lässvårigheter. Några av lärarna har också uppfattningen att digitala 

verktyg är ett kompensatorisk verktyg som kan användas i undervisningen för alla elever. Vid 

användning av digitala verktyg får eleverna stöttning och kan arbeta mer självständigt menar 

lärarna. Läroplanen belyser att alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga och 

digital kompetens genom att använda digital teknik (Skolverket, 2022, s. 8). I lgr22 står det att 

i svenskämnet ska elever använda digitala verktyg för att utveckla lässtrategier (Lgr 22, s, 85). 

Detta belyser även Dahlström och Boström i sin studie. När elever skriver för hand behöver 

de mer lärarstöd. Vidare nämner de att eleverna blir mer självständiga i skolarbetet när de får 

digitalt stöd (Dahlström & Boström, 2017, s. 157). Speciallärarna betonar vikten av digitala 
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verktyg som ett komplement för att elever ska klara av undervisningen trots låg läshastighet. 

Digitala verktyg kan användas både till att öva läsning och att läsa mer avancerade texter. I 

Genlott och Grönlunds studie såg de att de elever som använde sig av datorer och IKT-

verktyg visade högre resultat gällande läsförmågan i jämförelse med kontrollgruppen (Genlott 

& Grönlund, 2013, s. 102).  

 

Några av lärarna uppfattar digitala verktyg som ett hjälpmedel och ett arbetsverktyg där 

eleven kan arbeta med individuella uppgifter självständigt. Några av speciallärarna betonar att 

digitala verktyg ska användas utifrån rätt syfte och kan inte ersätta lärarens roll som pedagog. 

Poromaa lyfter dessa aspekter i sin studie. Först att de digitala verktygen är utan tvivel ett 

hjälpmedel för lärarna i deras undervisning. För det andra att pedagogiken är i centrum och 

det digitala är endast ett kompensatoriskt hjälpmedel som inte kan ersätta pedagogiken 

(Poromaa, 2017, s.399). Köster, Anderson och Ahlström 2019) betonar att det är hur väl 

läraren använder sig av digitala verktyg och anpassar dem utifrån vad som är bäst för 

eleverna. 

 

Spsm lyfter att det krävs planering och en samverkan mellan olika kompetenser för att 

bedöma hur bra olika digitala lösningar är för verksamheten (Spsm, 2020, s.9). Några av 

lärarna uppfattar att kommunikationen mellan kompetenserna inte är regelbunden. Samtidigt 

som flera av lärarna och speciallärarna uppfattar att det visst finns kommunikation och att 

planering sker mellan kompetenserna.  

 

7.2 Utbildning i digitala verktyg 

Denna del av resultatet visar tre underkategorier. Det är utbildning från universitet och 

högskola, utbildning från skolan eller kommunen samt utbildning inom kollegiet. Det andra 

utfallsrum visar på en avsaknad av utbildning om digitala verktyg. Några av lärarna 

uppfattade att det är upp till respektive lärare, med hänsyn till hens intresse, att på egen hand 

utbilda sig inom digitala verktyg. Samtidigt uppfattade några av lärarna att det är skolan som 

erbjuder utbildning och att det då inte ligger på den enskilda läraren. 
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7.2.1 Utbildning från univeristet och högskola 

Några av lärarna och speciallärarna beskriver att de inte fick mycket utbildning om digitala 

verktyg när de utbildade sig. Flera av de nämner att mycket av deras kunskap kring digitala 

verktyg grundar sig i ett personligt intresse. Citat som exemplifierar detta:  

(L3) - Det kan ju inte vara mycket.   

(L4) - Själva grundutbildningen […] då kanske man lärde sig göra en PowerPoint.  

(SL3) - Egentligen ingen alls faktiskt. För när jag gick lärarutbildningen så, det egentligen 

enda digitala vi hade, [...] det var ju att man själv skrev. 

(SL4) - Men jag kanske läste 15 poäng eller något sånt där [...] annars är det eget intresse 

framförallt.  

 

(SL3) - [...] det blir väldigt personbundet till ditt privata intresse, för är du bra på det och 

nyfiken och vill lära dig då gör du det, då tar man reda på saker och ting och har du inte 

intresse då blir det därefter.  

7.2.2 Utbildning från skola eller kommun 

Den utbildning som lärare och speciallärare får från skolan eller kommunen uppfattas på olika 

sätt, några uppfattar det som överväldigande eller tillgängligt, medan andra uppfattar att de 

inte får någon utbildning alls. Citat som exemplifierar detta:  

(L1) - Sen har du BET då är det jättestora och då åker du till London och så är du där. Där 

har jag varit två gånger. Då kan man, då går man på massa utbildningar och man är på 

mässan kan man titta på all teknik och så kan man gå på föreläsningar så det är den 

fortbildningen [...].  

(L2) - Så de här digitala som jag använder mig med, det är ju inte jättesvårt, har du lite koll 

så du lär dig ganska snabbt på hur du använder det. För i dagens samhälle så använder 

dagens vuxna telefoner, appar så att det är ingen raketforskning [---] Utan har du lite vana, 

så kan du klicka dig till det.  
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(L3) - Det är möjligt om det skulle kunna gå att söka någon sån här kurser. Men då får man 

ju ta ledigt och studiedag och så, nej det finns ingenting som vi blir erbjudna, vad jag kan 

komma på.  

(SL1) - Jag tycker nog att vi har väldigt mycket hjälp och utbildning [...] nästan så att det har 

blivit att man behöver stanna upp lite ibland och ibland bara lära sig det man har lärt sig 

ordentligt.  

(SL2) - Kommunen erbjuder även workshops för olika program som inläsningstjänst för 

speciallärare [...].  

(SL4) Sen skulle jag säga att det finns ganska god tillgänglighet om man vill anböja tid till 

det [...].  

 

7.2.3 Utbildning inom kollegiet 

Många lärare och speciallärare uppfattar att de lär sig om digitala verktyg på egen hand eller 

av varandra. Citat som exemplifierar detta:  

 

(L2) - [...] men nu ska hon iväg, en vecka och få massa utbildning och sen får hon sprida det 

till oss. Så ibland är det riktade insatser och så åker en iväg och sen får den kollegan sprida 

till övriga.  

  

(L3) - [...] jag har lärt mig mycket av kollegor så skulle inte säga att jag fått någon 

introduktion, den bara damp ner och så fick man göra det [...]. 

 

(L4) - Ibland är det mera då kanske det är någon här på skolan som visar något sätt att 

använda datorn eller ipaden, spel eller att man själv också söker informationen [...] 

  

(SL1) - [...] Så det är mm, en del har man gått kurser och en del självlärd och kollegor. 

 

(SL2) - Så jag har nog lärt mig mest själv och med hjälp av kollegor.  
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(SL4) - Så aa generellt inte, utan mest att man kollar upp själv [...] ja, just det senare året så 

är det ju oftast jag som utbildar kollegor i saker som vi brukar ha [...] det skulle även vara om 

någon annan skulle lära mig något program så kan man ha det på gemensam 

utbildningsträffar. 

7.2.4 Analys av utbildning i digitala verktyg 

Willermark betonar i sin avhandling att det finns brister i skolans digitaliseringsprocess 

(Willermark, 2018, s.101-102). I Poromaas studie nämner en rektor att lärarens individuella 

kunskap om digitala verktyg och teknik är en förutsättning och fråga i deras 

rekryteringsintervjuer. I studien framkommer det att skolornas utbildningsinsatser med 

digitala verktyg ser olika ut och att en del skolor arbetar kontinuerligt med utvecklingen och 

en del lämnar det åt den enskilde läraren (Poromaa, 2017, s. 391-392). Som ovan nämnts 

uppfattar vissa av lärarna och speciallärarna att det bygger på den enskilda individens intresse 

hur väl denne utbildar sig inom digitala verktyg. Utöver detta uppfattar några av lärarna och 

speciallärarna att de inte har fått mycket tidigare utbildning om digitala verktyg.   

Speciallärarna och lärarna belyser olika uppfattningar gällande vilken typ av utbildning som 

de fått från skolan eller kommunerna. Några av lärarna säger att det är upp till individen om 

den vill fortbilda sig i digitala verktyg. I Willermarks forskning beskrivs att lärarna har 

liknande uppfattningar om att digitaliseringen som används i klassrummet läggs på den 

enskilda läraren. Willemark betonar även att de individuella behoven och vad utbildnings 

insatserna säger och ger är bristande (Willermark, 2018, s.101–102).  

(SL1) nämnde exempelvis att utbildningen kunde bli överväldigande och att man ”behöver 

stanna upp ibland”, medan (L3) uppfattade att det inte fanns några utbildnings erbjudanden. 

Willermark lyfter att det borde finnas behovsanpassade utbildningsmöjligheter för att stödja 

lärarna och dess utveckling inom digitala verktyg. Kompetensen inom området skiljer sig 

mycket mellan lärare, varför en ”one size fits all”-modell inte är lämplig (Willermark, 2018, 

s.108-110).   

 

Lärarna och speciallärarna uppfattar att samarbetet är viktigt för att öka sin kompetens om 

digitala verktyg. Detta ligger i linje med det som Willermark beskriver i sin forskning. 

Nämligen att individfokuset i vissa fall kan ersättas med ett kollegialt samarbete, där lärarna 

på en skola går samman för att lära sig av varandra. Genom en sådan lösning ses digitala 
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verktyg som ett verktyg (för att utbilda) istället för att ”mål” som ska uppfyllas (Willermark, 

2018, s.108–110).  

7.3 Syftet med digitala verktyg   

Denna del av resultatet visar två underkategorier. Det är intresset för eleverna och eleverna 

gör andra saker med digitala verktyg än skolarbete. Det tredje utfallsrum visar på syftet med 

användningen av digitala verktyg. Några lärare uppfattar att det finns intresse hos eleverna att 

arbeta med digitala verktyg och att det är ett hjälpmedel i deras undervisning. Samtidigt 

uppfattar några lärare att eleverna ser digitala verktyg som en leksak och inte ett 

arbetsverktyg.   

7.3.1 Intresse för eleverna 

Flera av lärarna och speciallärarna uppfattar att eleverna tilltalas av att arbeta med digitala 

verktyg. En del av lärarnas uppfattning är att eleverna är vana med det digitala, det resulterar i 

att de digitala verktygen är ett enkelt hjälpmedel för eleverna att hantera i undervisning. Citat 

som exemplifierar detta: 

 

(L4) - Eh det är lätt att ta till, använda det, enkelt för eleverna är vana. 

 

(L3) - Åh man kan nå dem bättre tycker jag så, och även då intressemässigt. Barn är ju ofta 

mer sugna på digitala verktyg så det går liksom att locka in dem i sånt som de annars kanske 

inte alls skulle vilja träna på eller lära sig. 

 

(SL1) - [...] många elever tycker att det är lustfyllt, att man tycker det är roligt att ibland få 

sitta med ipaden eller vid datorn. 

 

7.3.2 Eleverna gör andra saker med digitala verktyg än skolarbete 

Flera av lärarna och speciallärarna uppfattar att de digitala verktygen tar all fokus och 

undervisningens syfte faller mellan stolarna. Flera av lärarna uppfattar att eleverna ser digitala 

verktyg som en leksak och inte som ett arbetsverktyg. Följande citat exemplifierar detta:  

 

(L1) - Nackdelen är att de fastnar på saker som du inte vill att de ska fastna på. 
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(L2) - Det som kan bli en nackdel det är väl om man går in och använder dem lite mer 

spelifierade apparna för mycket, [...] Det blir nästan som en fixering, de tror att då ska man 

spela och det är det man ska göra och man vill bara ha ipaden och de vill inte jobba analogt 

utan bara ipad. 

 

(L4) - Nackdelen kan ju vara att en del elever blir, för de har ju ett till viss del beroende 

sedan innan de ens kom till skolan [...] så en del kan bli för låsta. 

 

(SL4) - Så att det finns andra saker att göra också så blir det lätt att det blir en distraktion. 

Man gör annat än det jag avser man ska göra för att träna. 

 

7.3.3 Analys av syftet med digitala verktyg 

Speciallärarna och lärarna uppfattar att eleverna har ett intresse för digitala verktyg. Lärarna 

använder digitala verktyg som ett hjälpmedel, för att väcka intresse och motivera eleverna i 

undervisningen. Ett av resultaten i Samuelssons studie visade att elevernas förmåga att 

utveckla färdigheter har med intresset att göra än själva utbildningen (Samuelsson, 2012, 

s.123).  

 

Lärarna och speciallärarna uppfattar att digitala verktyg kan vara en nackdel i undervisningen, 

exempelvis blir eleverna låsta och vill endast använda verktyget för spel. I Samuelssons studie 

framgick det att många elever använde datorer för privat bruk (Samuelsson, 2012, s.122-123). 

Håkansson och Lindqvist betonar att lärarna måste anpassa undervisningen så att eleverna ser 

det som ett inlärningsverktyg och inte något annat (Håkansson & Lindqvist, 2019, s.1231). 

Köster, Anderson och Ahlström (2019) menar även på att om digitala verktyg används för 

privata ändamål under undervisningstillfället, finns det en ökad risk för konflikter och 

distraktionsmoment.  
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8. Diskussion 

I detta avsnitt redogörs och diskuteras de slutsatser som analysen gav. Diskussionen är 

strukturerad utifrån resultatet och analysen i förhållande till studiens bakgrund, tidigare 

forskning, teoretiska utgångspunkter och studiens syfte och frågeställningar. Studiens 

teoretiska utgångspunkt är fenomenografi och utgår från andra ordningens perspektiv. 

Eftersom studiens syfte är att undersöka lärare och speciallärares användning och 

uppfattning om användningen av digitala verktyg i undervisningen i grundskolan lägger vi 

ingen värdering i hur lärarna i fråga uppfattar digitala verktyg. 

 

Denna studien visar på att flera lärare och speciallärare delar uppfattning om att digitala 

verktyg är ett viktigt kompensatoriskt hjälpmedel. Det överensstämmer med vad Dahlström 

och Boström skriver i sin studie. De skriver att digitala verktyg är ett kompensatorisk 

hjälmpedel för elever att bli mer självsändiga i skolarbetet (Dahlström & Boström, 2017, s. 

157), vilket går i linje med vad lärarna i denna studie också uppfattar. Lärarna i studien säger 

att undervisningen med digitala verktyg måste användas utifrån ett konkret syfte. Exempelvis 

använder en av lärarna i studien ett digitalt kompensatoriskt verktyg när eleverna ska träna 

och skriva mer komplicerade texter. Köster m.fl. betonar att digitala verktyg måste användas 

och anpassas utifrån rätt syfte för vad som är bäst för eleverna (Köster, Anderson & Ahlström, 

2019).  

 

Ytterligare något som har belysts i denna studie är kommunikationen mellan lärare och 

speciallärare angående digitala verktyg. Några av lärarna uppfattar att kommunikationen i 

deras verksamheter kring elevernas användning av digitala verktyg är bristfällig. Medan en 

del lärare och speciallärare uppfattar att kommunikationen sker regelbundet. De olika 

kompetenserna måste samverka över gränserna i verksamheten. Mot bakgrund av detta går det 

att koppla till vad Spsm nämner. Vilket är vikten av att kommunikation mellan 

kompetenserna för att digitala verktyg ska användas väl och ur rätt syfte i undervisningen 

(Spsm, 2020, s.9). Å ena sidan nämner några lärare i studien att digitala verktyg kan hjälpa 

elever att bli mer självständiga i sitt arbete, exempelvis med talsyntes då elever kan träna 

självständigt på läs- och skrivförmåga. Å andra sidan betonar en av speciallärarna att digitala 

verktyg aldrig kan ersätta en pedagogisk verksamhet eller lärarens roll. Poromaa styrker den 

uppfattning och menar att pedagogiken ska vara i centrum och andra alternativ i 

undervisningen ska endast vara kompensatoriska (Poromaa, 2017, s.399). 
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Något annat som belysts i denna studie är att kollegialt samarbete har betydelse för lärare och 

speciallärares utveckling i digitala verktyg. Flera av lärarna och speciallärarna uppfattar att de 

främst lär sig av kollegorna i användningen av digitala verktyg. Det kollegiala samarbetet är 

något som Willermark också betonar är av vikt för att utveckla sin undervisningspraktik i 

digitala verktyg (Willermark, 2018, s.108-110). Studien visar att personligt intresse och 

engagemang är avgörande för i vilken grad lärarna och speciallärarna väljer att fortbilda sig i 

digitala verktyg.  

 

Några av lärarna och speciallärarna har från tidigare utbildning på universitet och högskola 

olika mycket kunskap om digitala verktyg. En av lärarna uppfattar att utbudet till fortbildning 

är mer än tillräcklig, samtidigt som en annan lärare uppfattar att det inte alls finns möjlighet 

för fortbildning i och om digitala verktyg. En slutsats att dra av det är att en del av skolorna 

arbetar kontinuerligt med utvecklingen och en del lämnar det åt den enskilde läraren. 

Willermark lyfter ett ”måste”, att lärarna behöver flexibelt stöd över tid för att utveckla sin 

kompetens inom digitala verktyg, och menar därför att skolorna inte bör lämna över ansvaret 

till den enskile läraren (Willermark, 2018, s.108-110). Kort sagt visar denna studie, utifrån 

lärarna och speciallärarnas uppfattningar, att samtliga har en bristfällig utbildning i och om 

digitala verktyg. Det belyser dagens läroplan att alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin 

förmåga och digitala kompetens genom att använda digital teknik. För att detta ens ska vara 

möjligt måste skolan avsätta tid och resurser för lärarna att fortbilda sig i och om digitala 

verktyg. Om lärarna inte upplever att de får tillräckligt med fortbildning kan det resultera i att 

de inte kommer använda sig i lika stor grad av digitala verktyg i undervisningen, på grund av 

bristande kunskaper. Vilket i sin tur leder till att utbildningen inte blir likvärdig och att alla 

elever inte får möjlighet att utveckla sin förmåga och digitala kompetens.  

 

Sammantaget mynnar ovanstående ut i utfallsrum som berör lärare och speciallärares 

uppfattningar om utbildning i och om digitala verktyg, utifrån fenomenografins andra 

ordningens perspektiv. Det är att det personliga intresset för digitala verktyg spelar roll i 

huruvida lärarna väljer att fortbilda sig samt att möjlighet för fortbildning skiljer sig åt på 

skolorna. 

 

Ytterligare en slutsats som går att dra från resultatet är att flera av lärarna och speciallärarna 

uppfattar att eleverna tycker att arbete med digitala verktyg är lustfyllt, intressant och 

motiverande. Det är även något som lyftes i Samuelssons studie att elevernas förmåga att 
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utveckla färdigheter har mer med intresset att göra än själva utbildningen (Samuelsson, 2012, 

s.123). Samtidigt bör det även nämnas att i vår studie uppfattade några av lärarna att eleverna 

inte alltid ser digitala verktyg som ett kompensatoriskt hjälpmedel. Flera lärare och 

speciallärare uppfattar att en del av eleverna blir låsta, fixerade och distraherade i 

användningen av digitala verktyg. En konsekvens av detta kan vara att elevens fokus riktas 

enbart på det digitala verktyget och lärarens huvudsakliga syfte och mål inte uppnås. Som 

tidigare nämnts föreslår Håkansson Lindqvist att eleverna först måste se datorerna som ett 

verktyg för sin inlärning. Och för det andra behöver lärarna anpassa sin undervisning i 

förhållande till elevernas datoranvändning. Om eleverna blir okoncentrerade och tappar fokus 

kan de lätt göra andra saker på datorn, exempelvis använda dem för privat bruk (Håkansson & 

Lindqvist, 2019, s.1231).  

Sammantaget mynnar ovanstående ut i utfallsrum som berör lärare och speciallärares 

uppfattningar om syftet med digitala verktyg, utifrån fenomenografins andra ordningens 

perspektiv. Gentemot lärarnas uppfattningar av elevernas syfte och syn på användningen av 

digitala verktyg.  
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9. Konklusion 

Denna studie undersöker lärare och speciallärares uppfattningar om användningen av digitala 

verktyg i klassrummet. Utifrån informanternas svar kan vi se att dialogen mellan 

kompetenserna ser väldigt olika ut på verksamheterna och att syftet med användningen av 

digitala verktyg inte överensstämmer mellan lärare och eleverna. Blir användningen av 

digitala verktyg mer en utmaning för lärarna och speciallärarna istället för ett kompensatoriskt 

hjälpmedel i undervisningen? Studiens resultat visar att flera av lärarna inte har tillräcklig 

utbildning kring digitala verktyg medan andra uppfattar sig ha mer utbildning. Om lärarna och 

speciallärarna får olika utbildning på universitet/högskola och att möjligheterna till 

fortbildning ser olika ut i och om digitala verktyg - får då eleverna möjlighet att utveckla 

digital kompetens, som läroplanen lyfter, om lärarna och speciallärarna inte kan lära ut, på 

grund av bristande kunskaper? Resultatet indikerar att flera av lärarna och speciallärarnas 

utbildning i och om digitala verktyg inte motsvarar kraven från läroplanen. 

9.1 Vidare forskning 

Denna studie fokuserar på det kvalitativa innehållet och med teoretisk utgångspunkt i 

fenomenografins andra ordningens perspektiv. Däremot skulle en annan analys kunna 

kompletteras med ytterligare en datainsamlingsmetod, exempelvis observation. Ytterligare 

förslag på vad forskare inom området kan göra i framtiden är en kvantitativ ansats. Då finns 

det möjlighet att få mer data från till exempel enkäter och potential till en jämförande studie, 

om det ligger i intresse. Tillika kan forskaren använda sig av den teoretiska utgångspunkten i 

fenomenografins första ordningens perspektiv. Därför vill vi uppmärksamma och uppmuntra 

till vidare forskning inom området digitala verktyg i skolan.  
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1. Brev till informanterna 

Hej!  

 

Vi är två lärarstudenter som heter Hanna Karseland och Maja Riis. Vi skriver vårt första 

självständiga arbete för grundskolelärare F-3 vid Uppsala universitet.  

Uppsatsen handlar om hur lärare och speciallärare arbetar med samt deras uppfattning av 

digitala verktyg. Syftet med studien är att jämföra arbetet med digitala verktyg mellan några 

olika skolor. För att nå vårt syfte med studien kommer vi att intervjua lärare och speciallärare 

både på friskolor och kommunala skolor och jämföra hur deras arbetssätt med digitala verktyg 

ser ut. De uppgifter och information som samlas in om enskilda individer kommer endast 

användas för denna studie och inte för något annat syfte. För att nå vårt syfte med studien 

önskar vi att intervjua verksamma lärare och speciallärare i årskurserna 1-3. 

Intervjun kommer ta ca 30 minuter, med ert godkännande kommer intervjun att spelas in. Ni 

har när som helst möjlighet att avbryta intervjun eller hoppa av undersökningen utan att 

motivera varför. I denna studie kommer vi att förhålla oss till Vetenskapsrådets etiska 

principer. Skolan och ni som medverkar kommer inte kunna identifieras av utomstående. Vi 

studenter är ansvariga över databehandlingen. Vår handledare har också tillgång till 

materialet. Uppgifterna och inspelningarna kommer att förstöras efter att arbetet är godkänt. 

Om du kan tänka dig att delta i en intervju V.38 och V.39, återkom gärna med tid då det 

passar dig att vi kommer på besök.  

Vi är väldigt tacksamma om du kunde hjälpa oss med studien.  

Med vänliga hälsningar  

 

Maja Riis  

076 *** ** ** 

M********@hotmail.com  

 Hanna Karseland  

070 *** ** ** 

H*********@hotmail.com

mailto:Maja.riis@hotmail.com
mailto:Hannak1997@hotmail.com


 

11.2 Bilaga 2. Etiska riktlinjer till informanten 

Vi vill att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar informationen som du delar med dig av 

under intervjun. Vi har därför sammanställt fyra riktlinjer som reglerar hur informationen ska 

hanteras: 

  

•       Informationen som vi samlar in kommer endast att användas för denna uppgift. 

  

•       Du får när som helst, utan att behöva ange något specifikt skäl, avbryta intervjun. 

  

•       Utomstående personer kommer inte att kunna identifiera enskilda individer i 

undersökningen. 

  

•       Informationen hanteras i låsta domäner och kommer att förstöras när uppgiften är 

graderad. 

  

  

Godkänner du att vi spelar in ljud under intervjun? (Ringa in svar nedan) 

  

JA                                       NEJ 

  

Genom att signera detta dokument samtycker du till att vi hanterar informationen enligt 

riktlinjerna ovan. 

  

Signatur: 

  

___________________________________________________________________________ 

  

Namnförtydligande: 

  

___________________________________________________________________________ 
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11.3 Bilaga 3. Intervjufrågor 

Till lärare  

Bakgrund: 

• Hur många år har du arbetat i yrket?  

• I vilken årskurs undervisar du i nu?  

• Har du arbetat på någon annan skola tidigare? (följdfråga: Var den skolan kommunal 

eller en friskola?) 

Digitala verktyg: 

• Vilka digitala verktyg arbetar du med i klassrummet? 

• Hur arbetar du med dessa digitala verktyg i ditt klassrum?  

     - (Följdfråga: Utifrån vilket syfte arbetar du med dessa valda digitala verktyg?) 

• Hur ofta arbetar du med digitala verktyg?  

• (Vad är digitala verktyg för dig?) 

 

Resursanvändning: 

• Kan du beskriva hur ditt arbetssätt med digitala verktyg skiljer sig åt beroende på 

årskurs? 

• Hur ser dialogen ut mellan dig som klasslärare och specialläraren angående 

användning av digitala verktyg för elever i behov av särskilt stöd? 

 

Inställning: 

• Vilka fördelar ser du med digitala verktyg VS nackdelar?   

• Hur skulle du beskriva din personliga inställning till digitala verktyg?  

Utbildning:  

• Vad har du för utbildning gällande digitala verktyg?  

• Tidigare nämnde du några digitala verktyg som du arbetar med i klassrummet. 

- Har du fått någon utbildning kring dessa verktyg eller är det ett personligt intresse?  
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• Finns det någon möjlighet för extra stöd och utbildning för dig som lärare för att i 

utvecklas inom området? Hur skulle du önska att det stödet såg ut i sådana fall?  

(omformulerar: Vad önskar du för fortsatt utbildning gällande digitala verktyg?)  

 

Till speciallärare/specialpedagog 

Bakgrund: 

• Hur många år har du arbetat i yrket som speciallärare? 

• Hur många år har du arbetat som klasslärare innan du utbildade dig till speciallärare?   

• Har du arbetat på någon annan skola tidigare?  

(följdfråga: Var den skolan kommunal eller en friskola?)  

Digitala verktyg: 

• Vilka digitala verktyg arbetar du med? 

• Hur arbetar du med dessa digitala verktyg?  

 (Följdfråga: Utifrån vilket syfte arbetar du med dessa valda digitala verktyg?) 

• Hur ofta arbetar du med digitala verktyg?  

  

Resursanvändning: 

• De digitala verktyg som eleverna arbetar med hos dig, är det något som eleverna får ta 

med sig och arbeta vidare med i klassrummet? 

• Hur ser dialogen ut mellan dig som speciallärare och klasslärarna angående de digitala 

verktyg som elever i behov av särskilt stöd använder hos dig? (har ni någon diskussion 

om just digitala verktyg som används hos dig?)  

Inställning: 

• Vilka fördelar ser du med digitala verktyg VS nackdelar?   

• Hur skulle du beskriva din personliga inställning till digitala verktyg?  

Utbildning:  

• Vad har du för utbildning gällande digitala verktyg?  
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• Tidigare nämnde du några digitala verktyg som du arbetar med.  

- Har du fått någon utbildning kring dessa verktyg eller är det ett personligt intresse?  

• Finns det någon möjlighet för extra stöd och utbildning för dig som lärare för att 

utvecklas inom området? Hur skulle du önska att det stödet såg ut i sådana fall?  

(omformulerar: Vad önskar du för fortsatt utbildning gällande digitala verktyg?) 
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