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Abstract 

Utvecklingen av den digitala tekniken har bidragit till att användningen av digitala verktyg och medier 
blir alltmer vanligt förekommande i skolor och inom utbildningssammanhang. Digitala verktyg och 
mediers ökade användning ställer krav på att elever utvecklar olika digitala förmågor -digital 
kompetens. För att elever ska kunna uppnå digital kompetens är det viktigt att både lärare och elever 
har kunskap om hur digitala verktyg och medier kan användas i undervisningen. Det är även viktigt att 
lärare har inblick i elevernas användning för att bättre förstå deras kunskapsbehov. 

Denna studie behandlar lärares uppfattningar om hur elever använder digitala verktyg och medier på 
mellanstadiet för att uppnå digital kompetens. Studien har genomförts i form av en fallstudie i en 
svensk skola. Med hjälp av intervjuer och observationer har olika faktorer om elevernas digitala 
kompetens och användning av digitala verktyg och medier i undervisningen kunnat identifieras.  

I slutsatserna framgår att användningen av digitala verktyg och medier skiljer sig åt beroende på vilken 
årskurs eleverna går i. De tidiga årskurserna på mellanstadiet behandlar elevers grundläggande 
kunskaper inom dator- och programhantering, medan användningen i årskurs 6 är större i omfattning 
och innefattar att skapa olika projekt. Användningen av digitala verktyg och medier är även beroende 
av vilket ämne som undervisas, inom exempelvis språkämnena används digitala medier som är 
språkutvecklande och stödjande för eleverna. Det framgår även att elevernas användning behandlar 
olika moment inom digital kompetens, som bland annat informationssökning, källkritisk granskning 
och problemlösningsförmågor. Slutligen framgår två faktorer i slutsatserna som kan ha påverkan på 
undervisningen med digitala verktyg och medier. Den ena faktorn är att det inte finns tillgång till en-
till-en enheter, d.v.s. en dator per elev. Den andra faktorn är att det saknas möjligheter till teknisk 
support på skolan.  
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1. Inledning  

1.1 Problembakgrund 
Datorer, internet samt digitala verktyg och medier har det senaste decenniet utvecklats i en ökande 
grad och introduceras alltmer i skolor och inom utbildningssammanhang. Den digitala teknikens ökade 
användning i skolor ställer krav på att skolor och lärare lär ut och utvecklar elevernas digitala 
kompetens (Regeringskansliet 2017). SchoolEducationGateway (2017) hänvisar till 
Europaparlamentet som menar att digital kompetens är en av de centrala faktorerna för att uppnå bättre 
användning av digitala verktyg. Med digital kompetens menas olika kunskaper som är viktiga för att 
kunna följa med i utbildning, arbetsliv och samhälleliga förändringar. Elever bör därför praktisera 
kunskaperna redan i grundskolan (SchoolEducationGateway 2017). Regeringskansliet (2017) lyfter 
fram olika förändringar som har införts i skolans styrdokument vilka ska leda till bättre stöd för lärare 
i arbetet med elevernas utveckling av digital kompetens. Regeringens styrdokument och Skolverkets 
utformning av nya riktlinjer avseende digital kompetens började gälla i alla svenska skolor år 2018 
(Skolverket 2019).  

European Commission (2018) hävdar att mer än 80 procent av den unga befolkningen i Europa 
använder internet för olika sociala aktiviteter dagligen. Dock används digitala verktyg och medier inte 
i samma utsträckning i skolor. Den främsta anledningen till den lägre graden av användningen i skolan 
är att det saknas kunskaper hos lärare och elever om hur verktygen kan användas för elevernas 
inlärning (European Commission 2018). I Skolverkets IT-uppföljning som genomfördes 2015 framgår 
det att den digitala användningen i svenska skolor ökar (Skolverket 2016). Däremot har den ökade 
användningen inte bidragit till förbättringar av elevers digitala kompetens. En anledning till det enligt 
Skolverket (2016) är att det finns en kunskapsbrist avseende hur digitala resurser ska användas i 
praktiken för att bidra till utveckling av elevernas digitala kompetens. Alexanderson och Davidson 
(2015) poängterar att elevers användning av digitala verktyg och medier är beroende av tillgången till 
den digitala tekniken på skolan. I genomsnitt har var tredje elev på mellanstadiet tillgång till en egen 
dator (Alexanderson & Davidson 2015). Mellanstadieelever är den grupp i grundskolan med bäst 
tillgång till digitala verktyg (Alexanderson & Davidson 2015). Därför förekommer användning av 
digitala verktyg och internet i skolarbeten i större omfattning i mellanstadiet (Alexanderson & 
Davidson 2015). 

European Commission (2018) framför uppfattningen att digital användning utgör en viktig del av 
elevers utbildning och har därför utfärdat översiktsplaneringar, som bland annat behandlar hur digitala 
verktyg och medier kan användas i undervisningssyfte. Vidare hävdar European Commission (2018) 
att ytterligare forskning som behandlar användningen av digitala verktyg och medier i undervisningen 
bör genomföras. Det eftersom studierna som finns har begränsningar i form av att de endast fokuserar 
på ett specifikt område inom digital kompetens. Även Eriksson och Lapadatovic (2016) hävdar att det 
finns ett behov av utökad forskning avseende elevers digitala kompetens. Många aspekter av hur 
digital kompetens bör uppnås är okända och främst behöver fler undersökningar genomföras om hur 
elever uppnår kunskapsmålen med hjälp av digital teknik (Eriksson & Lapadatovic 2016). Krumsvik 
(2011) anser att forskningen bör undersöka innehållet i skolans läroplaner om digital kompetens och 
hur kompetenserna tillämpas i undervisningen med elever.  

Eriksson och Lapadatovic (2016) identifierar även att det finns risker med att använda digitala verktyg 
och medier på sätt som inte är meningsfulla för eleverna. Riskerna kan vara att elever misslyckas med 
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att utveckla sin digitala kompetens samt att eleverna inte praktiserar förmågor som behandlar 
kreativitet, problemlösning och kritiskt tänkande, vilket kan leda till att deras skolresultat försämras 
(Eriksson & Lapadatovic 2016). Enligt European Commission (2018) behöver fler insatser göras 
avseende hur digitala verktyg och medier bäst tillämpas i skolor för att elever ska uppnå högre digital 
kompetens. Inte minst är det viktigt att utveckla kompetens om hur digitala verktyg och medier kan ha 
en meningsfull och målmedveten användning. 

Brevik och Davies (2016) hävdar att ändringar i bedömningsriktlinjer avseende elevers digitala 
kompetens uppmärksammar lärares ansvar i undervisningen. För att kunna identifiera elevernas 
inlärningsbehov krävs att lärare har inblick i elevernas användning av digitala verktyg och medier. Det 
möjliggör lärares förståelse för hur verktygen utvecklar elevernas kompetenser och vilka 
kunskapsområden eleverna behöver utveckla ytterligare för att uppnå målen. Brevik och Davies (2016) 
menar att tidigare studier inte har behandlat hur lärare uppfattar elevernas kunskapsutveckling 
avseende användning av digitala verktyg och medier. Det finns många positiva aspekter med 
användning av digitala verktyg och medier i undervisningen, men för att uppnå de positiva effekterna 
rekommenderar Brevik och Davies (2016) att fortsatt forskning om lärares insikter i elevernas 
användningsprocesser bör genomföras. 

1.2 Syfte
Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera, beskriva och förklara lärares 
uppfattningar om elevers användning av digitala verktyg och medier i undervisningen på mellanstadiet 
i en svensk skola för att uppnå digital kompetens. 

1.3 Målgrupper 
En av målgrupperna för studien är lärare och annan personal inom skolor som är intresserade av hur 
digitala verktyg och medier kan användas i undervisningen. Målgruppen kan få insikt i hur lärare 
använder digitala verktyg och medier i sin undervisning idag och få inspiration för framtida 
användningsområden. Målet kan även gälla att få inblick i olika förmågor som ingår i digital 
kompetens och vilka metoder och tillvägagångssätt i undervisningen som bäst behandlar dessa 
förmågor.  

En annan målgrupp är utvecklare som jobbar med att framställa olika applikationer och digitalt 
material för undervisningssyfte. Genom studien kan de få en förståelse för olika kunskapsområden 
som eleverna har behov att praktisera inom och öva på för att uppnå digital kompetens.  

Den sista målgruppen är andra studenter som finner studien intressant och vill använda dess resultat 
och innehåll som utgångspunkt för egna studier.  

1.4 Metod 

1.4.1 Fallstudiemetoden och fallorganisation 
Forskningsmetoden som används i denna studie är fallstudiemetoden. Valet av metoden baserades på 
att studien inriktar sig på att studera händelser och uppfattningar med utgångspunkt från ett enda fall. 
Studien avser att behandla lärares uppfattningar och tolkningar av olika situationer i deras 
undervisning med eleverna. Valet grundar sig därför även på att studiens fokus är att identifiera, 
beskriva och förklara hur olika faktorer som behandlar studiens syfte utspelar sig. Miles och 
Huberman (1994), Denscombe (2010) skriver att fallstudier tillämpas när en särskild omgiving avses 
studeras. Studiens inriktning bör vara att få en djupare förståelse för olika händelser, faktorer och 
förhållanden som uppträder i det specifika fallet (Miles & Huberman 1994, Denscombe 2010). Även 
Yin (2014) menar att fallstudiemetoden tillämpas när djupare förståelse om ett fall avses behandlas. 
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Metoden ger forskaren möjlighet att tillämpa en perspektivstudie som avser att ge en fullständig 
uppfattning och tolkning av ett fall eftersom metoden lägger fokus på att studera verkliga sammanhang 
i aktuella situtaioner. Användning  av fallstudiemetoden kan vara lämplig när studiens avsikt är att 
beskriva, förklara och analysera en situation eller kontext (Yin 2014). 

Studien undersöker olika förmågor som ingår i digital kompetens och hur elever uppnår dem med 
hjälp av digitala verktyg och medier i undervisningen. Det bidrar till behovet att undersöka hur olika 
faktorer som behandlar elevers digitala kompetens är sammankopplade och även hur de påverkas av 
andra faktorer. Studiens avsikt är därför att bidra med förståelse för och en insikt i olika delar som 
behandlar studiens syfte. Denscombe (2010) hävdar att fallstudier beskriver hur olika relationer 
utspelar sig och varför situationerna uppstår. Det är lämpligt att använda metoden när närmare 
undersökning om hur olika förhållanden är sammankopplade och hur de påverkar varandra önskas 
studeras. 

Fallstudiemetoden möjliggör att använda sig av olika datainsamlingsmetoder, vilket i studien 
tillämpades i form av literaturstudie, intervjuer och observationer. Litteraturstudien genomfördes först 
vilket bidrog till en grundläggande uppfattning inom studiens forskningsområde. Intervjuerna och 
observationerna genomfördes parallellt med varandra vilket underlättade för mig att göra jämförelser 
mellan det som respondenterna redogjorde för och vad som inträffade på lektionerna. Insamlade 
empiriska data kunde därefter sammanställas och jämföras med litteraturstudien för att redogöra för 
studiens syfte. Denscombe (2010) beskriver att det som kännetecknar en fallstudie är 
tillvägagångsättet vid datainsamlingen. Forskaren kan använda olika datainsamlingsmetoder som 
intervjuer, observationer och andra källor som forskaren finner relevanta för studien. Även Yin (2014) 
identifierar att insamlingen av data i en fallstudie bör kombinera olika datainsamlingsmetoder där 
forskaren kan använda både intervjuer och observationer. Sammansättning av olika 
datainsamlingsmetoder kan hjälpa forskaren att få  ett helhetsperspektiv inom studiens område (Yin 
2014). 

I ett tidigt skede av uppsatsskrivandet kontaktades skolans rektor som medgav tillåtelse att genomföra 
studien på skolan. Under mötet meddelade rektorn att uppgifter om skolans namn, kommun och kön 
på respondenter och elever i studien ska vara anonyma. Av den orsak nämns skolan som ”skola X” 
och respondenterna refereras till som ”hen” respektive ”lärare A, B, C och D”. Beskrivningen av 
skolan avslöjar därför inga detaljer och innehåller allmän information på ett sätt där det inte går att 
identifiera vilken skola studien genomfördes på. Skola X är en kommunal skola som ligger i en 
mellanstor stad i Sverige. Skolan är över 100 år gammal och är en grundskola som sträcker sig från 
förskoleklass till årskurs 6. I skolan går det cirka 250 elever och de har ungefär 50 anställda lärare och 
annan typ av personal (skola X 2018). Skola X fokuserar på att arbeta med elevers språkutveckling 
och utvecklar ständigt olika pedagogiska metoder som är anpassade efter elevernas behov och deras 
förmågor (skola X 2016). Lärarna som har deltagit i studien undervisar i årskurserna 4, 5 och 6. Två 
av dem är behöriga som förstelärare inom områdena digitalisering respektive genrepedagogik. De fyra 
lärarnas erfarenhet sträcker sig mellan 2-20 år. Lärarna undervisar i ämnen som engelska, svenska, so, 
bild, matte, no och programmering.  

1.4.2 Val av skola, respondenter och mellanstadiet 
Valet av skola att genomföra studien på baserades bland annat på tidigare kontakt med skolan. Vilket 
bidrog till att jag hade en generell uppfattning om skolans tillgång till och användning av digitala 
verktyg och medier i undervisningen. För att säkerställa att studien uppfyller syftet och bidrar med 
relevant data valde jag att genomföra studien i en organisation där studiens forskningsområde 
behandlas. Yin (2014) beskriver att forskaren bör vara uppmärksam vid valet av plats där ett fall ska 
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genomföras. Det är viktigt att fallorganisationen som väljs lyfter fram och belyser just det som 
forskningen avser att behandla (Yin 2014). Även Denscombe (2010) anser att det fall som forskaren 
väljer att studera kan baseras på fallets kännetecken, som bör behandla det som ska undersökas. 
Forskaren kan börja med att få fram information om fallorganisationen och på så vis urskilja dess 
egenskaper som kan vara avgörande för vilken data den bidrar med till forskningen (Denscombe 
2010).   

För ett bidra med ett relevant resultat i anknytning till studiens syfte grundade sig urvalet av 
respondenter på lärare som undervisar i mellanstadiet i den valda fallorganisationen. Utöver det valdes 
endast lärare som använder sig av digitala verktyg och medier i sin undervisning. Denscombe (2010) 
beskriver att författaren kan grunda sitt urval baserat på studiens syfte. I de fall där studien inriktar sig 
på att få en djupgående förståelse för specifika aspekter kan urvalet av respondenter baseras på 
personernas kompetenser eller deras olika positioner inom yrket (Denscombe 2010).  

Att undersöka hur digital kompetens uppnås hos just mellanstadieelever grundar sig på olika faktorer. 
Bland annat togs hänsyn till statistiska undersökningar som lyfter fram att mellanstadieelever har en 
bättre tillgång till digitala verktyg än andra grundskoleelever och därför även en högre användning av 
dessa i undervisningen. En annan faktor som valet grundar sig på är tidigare forskning som beskriver 
att mellanstadieelever använder sig av digitala verktyg och medier som en grundläggande 
undervisningsmetod vid kunskapsutveckling. Slutligen baserades beslutet på att skolan där studien 
genomförs har anställda lärare i mellanstadiet som undervisar med hjälp av digitala verktyg och 
medier. Denscombe (2010) anser att valet att studera olika beståndsdelar i en fallorganisation bör utgå 
från deras specifika egenskaper som kan vara centrala för studiens forskningsområde.  

1.4.3 Kvalitativ forskning 
Studien baseras på kvalitativ forskning eftersom studiens syfte avser att behandla beskrivningar, 
tolkningar och förklaringar inom valt forskningsområde. Metoden som används i denna studie består 
av kvalitativa intervjuer och observationer. Båda metoderna bidrar till kvalitativ data och följaktligen 
kvalitativ bearbetning av data. Patel och Davidson (2011) anser att metoden som används i 
forskningen baseras på det som ska undersökas och vilka frågor som önskas besvaras. När det gäller 
undersökningsfrågor som avser att tyda och förklara olika situationer används kvalitativ forskning. 
Därför är syftet med en kvalitativ undersökning att förstå och urskilja kvaliteter och kännetecken inom 
ett område ur den intervjuades synvinkel (Patel & Davidson 2011). 

1.4.4 Semistrukturerade intervjuer  

För datainsamlingen användes bland annat semistrukturerade personliga intervjuer. Det var fyra 
lärare som deltog i studien och de intervjuades en åt gången. Valet av semistrukturerade intervjuer 
bidrar till att få en djupare förståelse för studiens syfte. Den tid det tog för att genomföra hela intervjun 
med respektive lärare skiljer sig åt och varade mellan 40 till 60 minuter. Denscombe (2010)  anser att 
en personlig intervju underlättar för forskaren att få mer utvecklade svar eftersom det endast finns en 
person att rikta sin uppmärksamhet mot och att ställa följdfrågor till. Innan intervjuerna ägde rum 
utformades en intervjuguide (se bilaga 1) med frågor som behandlar olika områden relevanta för 
studiens syfte. Intervjuguiden och frågornas utformning utgår från analysmodellen (se Figur 1: 
Analysmodell). Intervjuguiden behandlar även frågor som ligger utanför analysmodellen men som är 
viktiga för studien. Denscombe (2010) beskriver att semistrukturerade intervjuer förbereds med frågor 
som ska ge en tydlig uppfattning av det som avses behandlas. 

En aspekt som var viktig att uppmärksamma var att respondenterna skulle få möjlighet att uttrycka sig 
gällande olika områden. Genom att klargöra sina åsikter och beskriva sina arbetssätt i undervisningen. 
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Därför påbörjades intervjun med en inledande fråga för att bidra till en grundläggande förståelse för 
vad som avses behandlas. Vidare ställdes öppna frågor i början av varje ny del av intervjun för att 
respondenterna skulle få möjligheten att uttrycka sig även inom områden som intervjuguiden inte tar 
upp. Denscombe (2010) anser att en semistrukturerad intervju avser att ge utrymme för respondenten 
att förklara och vidareutveckla sina tankar och åsikter om det behandlade ämnet. Eftersom inga 
förutbestämda svarsalternativ förmedlas av forskaren kan intervjun bidra till data från ett öppet 
perspektiv (Denscombe 2010).  

Under intervjuerna ställdes frågorna i den ordning som intervjuguiden bygger på, dock förekom svar 
från respondenterna som kan ”kategoriseras in” i andra områden, vars frågor ännu inte var ställda. 
Denscombe (2010) beskriver att ordningen i vilken frågorna besvaras inte är viktig, det som är av 
större vikt är att samtliga områden behandlas. Några av respondenterna hade svårigheter att förstå 
inledande öppna frågor som innehöll begrepp som ”kognitiv kompetens” och ”etisk kompetens”, 
vilket resulterade till att dessa begrepp förklarades mer ingående och bidrog till mer specifika svar från 
respondenterna. Patel och Davidson (2011) hävdar att det finns risk att formulerade intervjufrågor kan 
vara svåra att uppfatta. Det kan bero på att forskaren utvecklar en djupare förståelse för 
forskningsområdet och därför blir formuleringen av frågorna invecklad och alltför svåra för andra att 
tolka (Patel & Davidson 2011). 

1.4.5 Deltagande observationer 
De personliga intervjuerna kompletteras med deltagande observationer som utfördes under lektioner 
där användning av digitala verktyg och medier förekom. Rollen som observatör var känd för alla lärare 
som undervisade och för alla elever som deltog på lektionerna. Observationerna genomfördes för att 
närmare studera faktorer som ligger utanför analysmodellen. De lektioner som observerades 
undervisades av de lärare som deltog i intervjuerna. Denscombe (2010) skriver att en deltagande 
observation hjälper forskaren att öppet studera aktuella händelser och hur de påverkar varandra. Men 
han skriver även att forskaren kan få fram data som behandlar information på djupet av den plats som 
observeras. Metoden möjliggör att undersöka detaljer i hur olika situationer utspelar sig och 
sambandet mellan dem (Denscombe 2010).  

Observationerna genomfördes under lektioner i ämnena engelska, samhällskunskap, svenska, bild och 
programmering. Ett observationsschema utformades som behandlar olika punkter och aspekter inom 
digital kompetens baserat på Skolverkets riktlinjer. Skolverkets riktlinjer om digital kompetens består 
av fyra centrala faktorer och ingår inom det område som studien avser undersöka. Skolverkets 
riktlinjer hade jag som observatör i åtanke under lektionernas gång vilket ökade min förståelse för 
vilka händelser som behövde fokuseras på och inhämta data inom. Denscombe (2010) anser att ett 
observationsschema kan utformas baserat på en litteraturöversikt och vilka förhållanden som avses 
studeras. Litteraturstudien hjälper forskaren att avgöra vilka aspekter som bör prioriteras och är 
praktiska att inkludera under en observation (Denscombe 2010). Ett observationsschema innehåller en 
lista över de viktigaste och mest centrala faktorer som ska undersökas. Forskaren ska ha möjliget att 
granska händelserna som inträffar och inom vilken kategori de faller in, av den orsaken blir det svårt 
att inkludera många olika faktorer att observera. Ett observationsschema används under systematiska 
observationer (Denscombe 2010). Dock passar det in i min studie att använda ett observationsschema 
även under en deltagande observation. Utöver observationsschemat fördes även anteckningar för att 
dokumentera hur olika situationer utspelar sig och hur de hör samman med faktorer som är 
sammanställda i observationsschemat. Denscombe (2010) anser att föra anteckningar som ingående 
beskriver händelserna som förekommer under en observation kan hjälpa forskaren att få en ingående 
bild av de faktorer som noteras. Det bidrar även med djupare insikt i vilka sammanhang olika 
situationer uppstår (Denscombe 2010). 
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1.4.6 Litteraturstudie  
Litteraturstudien grundar sig på tidigare forskning. De källor som har använts består mest av 
vetenskapliga forskningsartiklar inom ämnet informatik och pedagogik och behandlar bland annat 
digital kompetens, digital användning i skolor och användning av digitala verktyg i skolor som 
inlärningsstöd Även rapporter och dokument från Skolverket och European Commission har använts i 
litteraturstudien, för att få en större inblick i hur digital kompetens behandlas i praktiken och vilka 
krav digital kompetens ställer på elever. Källorna har tagits fram med hjälp av Google Scholar och de 
centrala sökorden har varit: digital competence, digital competence in schools, digital tools in schools, 
using digital tools, digital literacy. 

1.4.7 Analysmodell 
Under studien utgick jag från vetenskapliga artiklar, tidigare studier och dokument och rapporter för 
att utforma en analysmodell (se kapitel 2.8 Analysmodell). Analysmodellen beskriver olika förmågor 
som ingår inom digital kompetens, den innehåller även faktorer som kan påverka den digitala 
kompetensen hos elever. Modellen är sammanställd i en grafisk form där varje faktor beskrivs genom 
en kortfattad text av det mest centrala som litteraturstudien lyfter fram. Utifrån analysmodellen 
utformades en intervjuguide som användes under intervjuer med samtliga lärare (se bilaga 1 
intervjuguide). Intervjuguiden följer analysmodellens struktur och innehåller frågor om alla förmågor, 
delar och faktorer som analysmodellen lyfter fram.  

Miles och Huberman (1994) anser att identifiera faktorer, fastlägga dem och tydligare förstå deras 
relationer resulterar i en analysmodell. Analysmodellen kan vara i en grafisk form och beskriver ett 
fenomen baserat på tidigare genomförda studier. Att utforma en analysmodell hjälper forskaren att 
avgöra vilka faktorer som är mest väsentliga och som kan komma att behandlas i studien. Det stödjer 
även förståelsen för vilka förhållanden som bör beaktas och vilken data som ska sammanställas och 
analyseras.   

1.4.8 Bearbetning av data 
Samtliga intervjuer spelades in och därefter transkriberades de. Att transkribera hela intervjun med alla 
lärare hjälpte mig att jämföra lärarnas olika svar som i vissa fall skiljde sig åt och i andra fall 
resulterade i likheter. Det hjälpte även att få en överblick över vilka moment i litteraturstudien som 
behandlas mer än andra och moment som inte behandlas alls. Denscombe (2010) skriver att forskaren 
behöver bearbeta insamlad data för att kunna analysera den. Vidare hävdar Denscombe (2010) att det 
finns olika fördelar med att transkribera intervjuer. Transkriberingar kan underlätta att urskilja fler 
detaljer i data, samt att forskaren kan jämföra data i de olika intervjuerna för att sedan analysera 
resultatet (Denscombe 2010).   

En tabell med kortfattade svar från respektive respondent utformades (se Tabell 1). Tabellen följer 
samma struktur som intervjuguiden och varje svar är numrerat beroende på vilken fråga som 
behandlas. Genom att kategorisera svaren kan läsaren få en överblick över insamlade empiriska data. 
Denscombe (2010) menar att forskaren kan dela in data i olika kategorier och använda nyckelord som 
baseras på det huvudsakliga innehållet. En annan tabell utformades som behandlar data som samlades 
in under observationer (se Tabell 2). Tabellen underlättade att identifiera och fastställa vilka moment 
av digital kompetens som behandlas under lektionerna.  
 
Analyskapitlet utgick från samma struktur som analysmodellen. Insamlade empiriska data ställdes 
under analysen mot litteraturstudien och olika förhållande och faktorer som beskrivs i analysmodellen 
behandlade. Under analysen användes vissa litteraturkällor mer än andra av den anledning att de var 
mer väsentliga för de områden som bearbetades. 
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1.4.9 Validitet, reliabilitet & generaliserbarhet 
Under insamlingen av empiriska data uppnåddes empirisk mättnad, eftersom inga nya typer av data 
kunde samlas in. Genom att använda och jämföra data från två olika metoder kunde empirisk mättnad 
säkerställas. Under intervjuerna beskrev lärarna många gånger liknande insikter och uppfattningar 
inom det som undersöktes. Intervjuerna bekräftade även de händelser som utspelade sig under 
lektionerna och lärarnas uppfattningar stämmer på så sätt överens med informationen som samlades in 
med hjälp av observationer. Denscombe (2010) hävdar att forskaren kan uppnå empirisk mättnad när 
insamlad data inte bidrar med ny information inom det som studeras. Det innebär att ytterligare 
forskning endast bidrar till att bekräfta data som har samlats in och att informationen upprepar det som 
forskaren redan bildat sig en förståelse inom (Denscombe 2010). Den empiriska mättnaden bidrog 
med en viss generaliserisgrad till studien. Dock finns det begränsningar i hur generaliserbart resultatet 
är eftersom lärarna arbetar på samma skola. Det kan därför bidra till att lärarna har liknande 
uppfattningar och beskriver olika faktorer från samma synvinkel. Denscombe (2010) beskriver att 
generaliseringar av resultat och slutsatser i en fallstudie ifrågasätts, eftersom de grundar sig på ett enda 
fall.  

Denscombe (2010) menar att trots att varje fallstudie är unikt och undersöker ett område ur ett särskilt 
perspektiv kan studien betraktas som en del av en helhet vilket kan bidra till en trovärdig 
generalisering. Både resultat och slutsatser av ett fall kan utgöra en del av en bred kategori med 
organisationer av liknande egenskaper (Denscombe 2010). Min studie kan vara ett generaliserat fall 
för andra skolor i Sverige i de fall där skolorna uppfyller samma egenskaper som ”skola X”. För att 
ingå i samma kategori bör det vara en kommunal grundskola av liknande storlek med avseende på 
antal elever och antal anställda. Att ”skola X” ligger i en mellanstor kommun bör också beaktas 
eftersom det har verkan på skolans tillgångar och resurser, samt att respondenterna i det studerade 
fallet är lärare med olika utbildningar och undervisningserfarenheter. 

För att öka studiens validitet observerades under studiens gång fem lektioner i olika ämnen. Även 
intervjuerna genomfördes med fyra olika lärare som undervisar i olika årskurser, vilket bidrog till en 
variation i datainsamlingen. Litteraturstudien behandlar bland annat olika aspekter av digital 
kompetens, informationen är inhämtad från varierade forskningskällor och skildras därför ur olika 
synvinklar och perspektiv. Patel och Davidson (2011) beskriver att studiens validitet kan öka genom 
att forskaren tillämpar omväxling i datainsamlingsprocessen och studerar olika personer vid olika 
tillfällen och sammanhang. Även att olika teoretiska aspekter kan behandlas under en 
litteraturöversikt, för att bidra med olika perspektiv till studien och för att öka studiens validitet (Patel 
& Davidson 2011). Studien bidrar med en kommunikativ validitet eftersom primära empiriska 
insamlade data jämförs med litteraturstudien under analysen. I analysen behandlas även faktorer som 
lärarna har gemensamma uppfattningar om och jämförelser mellan skillnader i lärarnas svar 
genomförs. Vidare lyfts olika citat av respondenterna upp vilket tydligt markeras med citattecken. 
Patel och Davidson (2011) beskriver att analysen i en kvalitativ studie bör innehålla jämförelser i 
insamlade data för att kunna återge ett relevant helhetsperspektiv. Patel och Davidson (2011) beskriver 
kommunikativ validitet där läsare får ta del av studiens resultat och göra en egen bedömning av 
analysens trovärdighet. Kommunikativ validitet kan även uppnås genom att forskaren placerar 
samman olika frågor och svar från intervjuer i analysen för att exempelvis stärka en tolkning. Dock 
bör forskaren ta hänsyn till att tydligt framföra vilken text som är citat från olika respondenter och 
vilken text som är forskarens egna tolkningar (Patel & Davidson 2011). 
 
För studiens ökade reliabilitet dokumenterade jag under observationen händelserna i klassrummet och 
under lektionerna. Anteckningarna hjälpte mig att sammanställa resultat och komma fram till studiens 
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slutsatser. Denscombe (2010) menar att observationer är beroende av forskaren och olika tolkningar av 
situationer, därför kan det vara komplicerat att uppmäta metodens reliabilitet. Dock kan 
dokumenterade anteckningar av händelser som utspelar sig under en observation delvis bidra till ökad 
tillförlitlighet för metoden (Denscombe 2010). För att säkerställa reliabilitet i studien spelade jag in 
intervjuerna, för att senare lyssna på inspelningarna och transkribera respondenternas svar. 
Transkriberingarna av samtliga intervjuer stämdes av med respondenterna för att säkerställa att 
informationen uppfattats på rätt sätt och för att bidra till studiens reliabilitet. Denscombe (2010) 
hävdar att under intervjuer samlas data in som är unik för varje respondent, att tillämpa metoden kan 
därför vara mindre gynnsamt för studiens reliabilitet. Däremot anser Patel och Davidson (2011) att 
forskaren kan kontrollera reliabiliteten i en studie genom att spela in en intervju. På så sätt kan 
forskaren säkerställa att det som sägs under intervjun även är det som registreras (Patel & Davidson 
2011). 

1.4.10 Källkritik 
I studien har olika centrala styrdokument använts som exempelvis Skolverket (2016) och (2017) samt 
dokument från European Commission. Källor som Säljö (2009) och Krumsvik (2011) har noga 
kontrollerats för att säkerställa att de är tillförlitliga. Det har genomförts i form av andra studier som 
forskarna har skrivit och i vilken omfattning artiklarna som används i studien refereras till i annan 
forskning. Säljö och Krumsvik är ledande namn inom forskningsområdena pedagogik och elevers 
utveckling och har bland annat publicerat flertal forskningsartiklar inom ämnet digital kompetens i 
skolor. Både källorna är citerade av andra forskare och i andra artiklar, Krumsviks (2011) artikel är 
citerad över 90 gånger och Säljös (2009) artikel är citerad över 350 gånger (Google Scholar 2019).  

Vissa av forskningsartiklarna som används har bidragit till mer data i studien än andra. För ett 
källkritiskt perspektiv har andra källor inkluderats för att förhindra att vissa aspekter av studien endast 
utgår från en källa. Analysmodellen baseras på teorin som presenteras i artikeln av Calvani et al. 
(2008). Eftersom artikeln är mer än 10 år gammal har även en nyare artikel, Ferrari (2012) inkluderats 
i studien. Ferrari (2012) hänvisar till de centrala delarna som analysmodellen är grundad på och 
refererar även till Calvani et al. (2008) vilket visar att den artikeln fortfarande är relevant. En annan 
aspekt som uppmärksammats under studiens gång och som granskades kritiskt är hur väl 
beskrivningen av digital kompetens i forskningsartiklarna överensstämmer med riktlinjerna som 
Skolverket redogör för. Det resulterade i stora likheter vilket ökar artiklarnas tillförlitlighet. För ett 
kritiskt förhållningssätt presenteras under litteraturstudien (se kapitel 2) även kritiska aspekter av 
digital användning i undervisningen som forskningen uppmärksammar.  

1.4.11 Etiska överväganden 
Vetenskapliga rådet (2002) redogör för 4 viktiga etiska principer som ska tas hänsyn till i 
forskningssammanhang. Principerna utgör det grundläggande individskyddskravet och har tagits 
hänsyn till i studien på följande sätt: 

Informationskravet: innan intervjuerna och observationerna genomfördes på skolan delades 
informationsblanketter ut till samtliga respondenter. Av blanketterna framgick studiens syfte och vad 
studien avser att undersöka och behandla. Det framgick även på vilket sätt informationen skulle 
samlas in, i detta fall genom intervjuer och observationer. Informationsbrevet beskrev att deltagandet i 
studien är frivilligt och att respondenterna kan avbryta deltagandet när som helst under studien utan att 
ange orsak. 

Samtyckeskravet: i samband med informationsblanketter tilldelades även samtyckesblanketter ut till 
alla respondenter som deltog i studien. Även samtyckesblanketterna beskriver att deltagandet i studien 
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är frivilligt och att respondenterna kan avbryta sin medverkan om de så vill. Respondenterna läste 
igenom informationen och gav sitt skriftliga godkännande att delta i studien. Eftersom undersökningen 
inte är av etisk känslig karaktär och inte behandlar personuppgifter inhämtades inte samtycke från 
elevernas föräldrar.  

Konfidentialitetskravet: studien är anonym och därför avslöjas inga personliga uppgifter om deltagare 
i studien. Insamlat material är konfidentiellt och går inte att identifiera av utomstående. Beskrivningar 
av skola och respondenter i studien är genomförda på så sätt att de inte kan identifieras. Informationen 
som samlats in lagras på en digital enhet som obehöriga inte kan komma åt. 

Nyttjandekravet: insamlade uppgifter utlånas inte till andra och används endast för 
forskningssammanhang.  
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2. Teori 

2.1 Vad är digital kompetens? 
Att identifiera vad begreppet digital kompetens innebär är en viktig och central del för att elever ska 
kunna uppnå digital kompetens i skolor (Calvani et al. 2008). Genom att ha en bestämd definition kan 
elever förstå vilka mål de ska uppnå och vilken kunskap de förväntas besitta i slutet av kursen. Det 
hjälper även skolledningen att fatta beslut för vad som ska ingå i undervisningen och lärare kan bättre 
planera och lägga upp sina lektioner (Calvani et al. 2008). 

2.1.1 Skolverkets definition av digital kompetens 
Skolverket (2017) beskriver i sitt kommentarmaterial att regeringens beslut om att stärka elevernas 
digitala kompetens utgår från EUs riktlinjer. EUs riktlinjer har varit utgångspunkten för utformningen 
av de nya läroplanerna och bidragit till fyra aspekter av digital kompetens som Skolverket (2017) 
beskriver enligt nedan.  

 Elevens förståelse för hur digitala verktyg och medier påverkar samhället och individen 
Undervisningen ska bidra till förståelse hos eleverna för möjligheter samt risker som finns med 
användningen av digitala verktyg och medier. Till exempel kan det handla om hur eleven väljer att 
uttrycka sina åsikter och värderingar på sociala medier. Även att uppkomsten av nya attityder och 
förändrade kommunikationssätt som den digitala utvecklingen bidrar med innebär uppkomst av 
nya arbetsroller och förändringar i arbetsmarknad och arbetsliv (Skolverket 2017). 
 

 Elevens förmåga att förstå och använda sig av digitala verktyg och medier 
Att genom undervisning utveckla elevernas förståelse för hur digitala verktyg och medier ska 
användas och hanteras. Eleverna ska kunna utöka sina kunskaper om digitala verktyg och medier 
och använda dessa i olika situationer och kontexter. Här ingår även programmering som är viktigt 
att ha en uppfattning om för att kunna använda sin kunskap i olika sammanhang (Skolverket 
2017). 
 

 Elevens förmåga att granska information kritiskt och ansvarsfullt 
Eleverna ska utveckla förmågan att undersöka framtagen information utifrån dess relevans och 
pålitlighet. Eleverna ska även ha en förståelse för att informationskällor förmedlar kunskap ur 
olika synvinklar beroende på vilken avsändare de har. Ur ett källkritiskt perspektiv är det viktigt 
att sammanställa fakta från olika källor.  Vidare ska eleverna använda källor ansvarsfullt och i ett 
respektfullt förhållningssätt till bland annat etiska, moraliska och demokratiska frågor (Skolverket 
2017). 
 

 Elevens förmåga att omvandla problem och idéer till kreativa lösningar 
Eleverna ska kunna ta stöd av digitala verktyg och medier för att lösa olika problem och frågor. 
Undervisningen ska utveckla elevernas kreativa förmåga att reflektera över svårigheter och kunna 
lösa dem med hjälp av digitala verktyg och medier. Det kan gälla små enkla funderingar till mer 
djupgående samhällsfrågor.  Med hjälp av digitala verktyg och medier kan eleverna motiveras att 
praktisera olika tillvägagångssätt i varierande situationer för att omvandla sina idéer till verklighet 
(Skolverket 2017). 

2.2 Digitala verktyg och digitala medier 
Skolverket (2017) anser att begreppen digitala verktyg och medier och deras betydelse kan ändras över 
tid allteftersom den digitala tekniken utvecklas och nya läromedel introduceras i undervisningen. Det 
är viktigt att känna till att det är sammanhanget som avgör vad begreppen digitala verktyg och medier 
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avser. Inom utbildningen finns det fastställda betydelser för de begreppen och dessa används i ett 
övergripande avseende i bland annat kurs- och läroplanerna. Digitala verktyg används i stor 
utsträckning för att beskriva både hårdvara och mjukvara såsom datorer och surfplattor eller 
datorprogram och internetbaserade hjälpmedel. Medan digitala medier generellt avser olika 
plattformar för informationsutbyte och skapande som exempelvis sociala medier och webbtjänster 
(Skolverket 2017). 

2.3 Obligatorisk programmering 
Ett av målen som regeringen beslutat om och som har införts som ett moment i grundskolans 
läroplaner är obligatorisk programmering inom matematik och teknikundervisning (Skolverket 2017). 
De olika målen som eleverna ska kunna uppnå med programmering ingår i samtliga målsättningar av 
digital kompetens. Med hjälp av programmering ska eleven kunna identifiera problem och prova sig 
fram till passande lösningar genom användning av lämpliga metoder så som dokumentering och 
utformning av kod. Här får eleven möjlighet att utveckla sin kreativa förmåga genom att hantera olika 
svårigheter och använda sig av olika tillvägagångssätt för att komma fram till ett svar. Detta mål 
inkluderas inom digital kompetens under problemlösning och kreativt skapande (Skolverket 2017). 
Skolverket (2017) hänvisar även till att undervisningen ska bidra till en ökad kunskap om 
programmering hos eleverna och en kännedom om hur programmering kan ha betydelse inom olika 
yrkesområden. Utformning av undervisningen ska ske utifrån elevernas behov och kan innehålla 
antingen textbaserad programmering eller blockprogrammering. Detta bidrar till en ökad förståelse hos 
eleverna för programmeringens olika funktioner och olika användningsområden i samhället 
(Skolverket 2017).  

2.4 Nya krav på elever 
Den stora förändringen som digital teknik har medfört i skolor är bland annat tillgängligheten till olika 
källor och diverse information (Säljö 2009). Den ökade tillgången till nya informationskällor ställer 
nya krav på elever. Att kunna värdera informationen utifrån nya kriterier blir allt viktigare (Säljö 
2009). Säljö (2009) identifierar att ett centralt innehåll i skolor har varit och fortsätter vara att öka 
elevernas olika kompetenser. Tidigare traditionella utbildningsstrategier har behandlat elevers förmåga 
att kunna memorera texter oftast utifrån tillgängliga läroböcker för att sedan återge informationen 
genom användning av passande begrepp och rätt grammatik. Det har varit utgångspunkten i 
undervisningen och ledde till att lärare bedömde elevernas kompetens och kunskaper utifrån mängden 
fakta de kunde återge (Säljö 2009). Vidare argumenterar Säljö (2009) att denna utbildningsstrategi 
endast fokuserar på att fånga upp vad som finns beskrivet i läroböcker utan större kunskap och 
förståelse angående ämnet hos elever. Säljö (2009) påstår att användning av digital teknik i 
undervisningen innebär att kunna fastställa vilket tillvägagångssätt som ska användas, få fram lämplig 
information, omvandla informationen och granska och analysera resultatet. Säljö (2009) menar att 
elever förväntas använda sig av kognitiva funktioner för att presentera relevant information på ett nytt 
och effektivt sätt. Barone och Wright (2009) hävdar att nya krav på digital kompetens i skolor är 
viktiga för att elever ska kunna följa med i förändringar i samhället och på arbetsmarknaden. Barone 
och Wright (2009) poängterar även att undervisningens utformning därför skiljer sig från tidigare 
inlärningsmetoder. De nya kompetenser som eleverna ska uppnå används i många olika aspekter och 
elever förväntas kunna använda sig av olika webbaserade hemsidor för att söka upp information. 
Genom användning av digitala verktyg och medier ska elever utveckla förmågan att läsa information 
digitalt för att skapa nya texter som är anpassade till läsaren. Utöver det krävs det även att elever har 
en kommunikativ förmåga för att kunna dela åsikter och tankar på sociala hemsidor och bloggar 
(Barone & Wright 2009). 
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2.5 Metoder vid uppmätning av digital kompetens 
Beach (2012) påstår att användningen av digitala verktyg och medier som ny inlärningsmetod har 
förändrat lärarnas arbetssätt och påverkar därmed elevernas tillvägagångssätt vid utveckling av 
kunskap. Tidigare undersökningsmetoder kan därför inte tillämpas när nya kunskaper som digital 
kompetens ska mätas (Beach 2012). Beach (2012) menar även att det saknas kvalitativa metoder som 
noggrant undersöker hur elevers skriv- och läsfärdigheter påverkas av digitala verktyg. Vidare hävdar 
Beach (2012) att det saknas anapassade metoder för analys av elevernas onlineläsning för 
kunskapsutvecklingssyfte. Calvani et al. (2008) hävdar att studier om hur digitala verktyg och medier i 
samband med undervisning påverkar elevernas digitala kompetens är mycket få, trots att 
användningsområdena för digitala verktyg är många och bidrar med ökad kunskap för eleverna. En 
orsak till att det saknas studier inom det området är att digital kompetens innehåller många 
beståndsdelar som kan vara komplicerade att mäta med enkelt utformade undersökningar. På sikt 
krävs mer utvecklade och särskiljande metoder för att kunna utvärdera denna kunskap (Calvani et al. 
2008). Även Blikstad-Balas (2015) hävdar att det finns mycket lite forskning som behandlar och 
undersöker hur digitala verktyg tillämpas i undervisningen och vilken påverkan det har på elever och 
olika undervisningsmetoder. Eftersom det saknas forskningsstudier inom kunskapsutveckling hos 
eleverna med hjälp av digitala verktyg är det nödvändigt att forskningen inom detta område utökas. 
Framförallt behövs mer omfattande studier inom området för att förhindra att digitala verktyg endast 
blir tekniska redskap utan något avsett utbildningssyfte (Blikstad-Balas 2015). 

Att tillämpa ett passande tillvägagångssätt vid utvärdering av elevers digitala kunskap och förmågor är 
viktigt och beror på vilken typ av kunskap som ska bedömas påpekar Calvani et al. (2008). När det 
gäller kunskap och kompetens inom skrivutveckling, läsförståelse och problemlösningsförmåga hos 
elever anser Calvani et al. (2008) att ett flersvarsalternativ kan användas som insamlingsmetod. När 
det däremot gäller förmågor inom det etiska och teknologiska området eller inom värdering och 
granskning av insamlad data är dessa metoder mindre lämpliga enligt Calvani et al. (2008). Calvani et 
al. (2008) menar även att studierna som utförs dessutom ska ta hänsyn till att vissa delar av digital 
kompetens som exempelvis teknologisk kompetens kan uppnås snabbt och effektiv medan andra 
beståndsdelar som behandlar skriv och läsförståelse kan ta längre tid. Kompetens som behandlar etiska 
aspekter tar längst tid att uppnå och eleverna kan behöva öva på och praktisera kunskapen ett flertal 
gånger innan resultat kan mätas (Calvani et al. 2008). Slutligen bedömer Calvani et al. (2008) att 
tillvägagångssättet vid uppmätningen av elevers digitala kompetens kan delas upp i två kategorier, där 
den ena innehåller kunskapskrav som kan uppnås snabbt och effektivt och den andra kategorin 
innehåller kunskapskrav som behöver praktiseras och repeteras vid flera tillfällen för att kunna uppnås. 

2.6 Tidigare studier och resultat 
Att förse en dator per elev har varit utgångspunkten i många nordamerikanska skolor sedan 1995 
(Zheng et al. 2013). Zheng et al. (2013) sammanfattar olika undersökningar som har genomförts i 
skolor som använder sig av en dator per elev och visar samband mellan elevernas användning av 
datorer och deras skrivutveckling. Med hjälp av observationer, enkäter och intervjuer har olika 
slutsatser framställts som visar att elever som har tillgång till egna datorer producerar mer text än de 
elever som inte har samma tillgång (Zheng et al. 2013). En annan faktor som uppmärksammades var 
att i dessa klassrum var undervisningens fokus att skapa och utveckla självständiga texter med hjälp av 
datorerna. Studiens resultat visar även att elever använder sig av mer omfattande hjälpmedel som stöd 
under skrivprocessen, och har möjligheten att dela sina arbeten online med klasskamrater och lärare. 
Detta medför att eleverna engageras i andras arbeten och underlättar för lärare att ge återkoppling på 
förbättringar som elever ska genomföra Zheng et al. (2013). Beach (2012) studie visar att elever som 
använder sig av webbaserade hemsidor för att dela sina arbeten erhåller många fördelar. Det 
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underlättar även för lärare, som kan ge anvisningar om förbättringsförslag för arbetens innehåll och ge 
eleverna återkoppling på hur arbeten ska vidareutvecklas (Beach 2012). Elevers och lärares inställning 
till användning av datorer i ämnen där skrivande ingår var positiv och de menade att datoranvändandet 
gav många fördelar som gynnade elevernas skriv- och läsförståelse (Zheng et al. 2013). 
 
Beach (2012) studie visar att många elever utvecklade olika aspekter av digital kompetens i 
undervisning där digitala verktyg tillämpades. En ökning av elevernas självständiga lärande och 
engagemang vid läsnings- och skrivaktiviteter dokumenterades (Beach 2012). Även Barone och 
Wrights (2009) dokumenterade ett ökat engagemang hos elever vid digitalt användande. Elevernas 
ökade engagemang klargjordes i skriv- och läsaktiviteter, genom att de använde sig av olika 
sökmotorer för att hitta relevant fakta för att sedan kreativt omforma och skriva ner den informationen 
till självständiga texter. Förutom att elever förstår hur de ska gå tillväga för att hitta information 
utvecklade eleverna även en förståelse för att internet och digitala verktyg kan användas i många olika 
aktiviteter och syften och inte endast till online spel (Barone & Wright 2009). Studien bedömde även 
att aktiv användning av digitala verktyg och internetuppkoppling i klassrummet utvecklade elevernas 
förmåga att läsa digitalt och tyda text i olika ämnen. Det resulterade i diverse genomförande 
aktiviteter, bland annat i hur eleverna läser, skriver och delar information med andra genom digitala 
medier (Barone & Wright 2009). I den genomförda studien av Beach (2012) ansåg eleverna i sjätte 
klass att online läsning gick snabbare och var lättare att hantera än text tryckt på papper. Däremot visar 
Beach (2012) studie att fastän eleverna hade färdigheter att välja vilka onlinetexter som skulle läsas, 
saknade de kunskapen att utveckla och omforma informationen de fick tillgång till online. Beach 
(2012) redogör för kritik mot onlineläsningsmetoden och menar att det sätter gränser för elevernas 
förmåga att läsa genomgripande och ingående eftersom det finns ett överflöde av information som 
hindrar deras kunskapsutveckling.  
 
Zheng et al. (2013) hänvisar till att det finns väldigt få studier utförda på grundskolan som granskar 
sambandet mellan användning av sociala medier och elevers skrivfärdigheter. De publikationer som 
finns har riktat in sig på att studera hur eleverna uppfattar skrivna texter på sociala medier och hur 
deras kritiska tänkande kan förbättras. Zheng et al. (2013) anser att elevers användning av sociala 
medier utanför klassrummet är en fördel för deras författar- och skrivfärdigheter. Genom att få respons 
från andra användare på digitala medier kan de bygga upp och utveckla sina meningsformuleringar 
och det sätt de väljer att uttrycka sig på (Zheng et al. 2013).  Zheng et al. (2013) studie visar att lärare 
använder sig av sociala medier för olika syften, bland annat för att ge eleverna en helhetsyn och 
verklig bild att knyta an till när det gäller aktuella konflikter som pågår världen över. Lärarna ansåg att 
när elever vet i vilket syfte de skriver bidrar det till ökat intresse inom ämnet och främjar dem 
framförallt i deras skrivprocess. Zheng et al. (2013) hävdar att i samband med den regelbundna 
användningen av digitala verktyg i undervisningen ökade elevernas kunskap i hur verktygen skulle 
användas. Eleverna uttryckte även att processen att skapa digitala texter som delas med och läses av 
andra motiverade dem att utveckla sitt skrivande för att åstadkomma bättre kvalitet och innehåll i 
texten. Beach (2012) uppmärksammar sambandet mellan användning av digitala medier och elevers 
prestationer. Bland annat resulterade elevernas användning av digitala medier i att de intresserade sig 
mer för skapandet av argumenterande texter där de även tog hänsyn till sina läsare. Därför använde sig 
eleverna av olika källor som fastställer sina argument. Digital användning visade även att eleverna är 
mer villiga att ta del av skrivaktiviteter som har ett konkret syfte och som har specifika läsare. 
Skapandet av argumenterande texter resulterade i sin tur till förbättringar i elevernas läsförmåga och 
deras motivation till att lära sig ytterligare inom det undervisade ämnet (Beach 2012). 
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Beach (2012) påstår att det finns skillnader mellan elevers digitala kompetens i olika skolor, särskilt 
mellan låginkomst- och höginkomstskolor kan denna skillnad tydliggöras. En förklaring till att låg- 
och medelinkomst skolor inte uppnår samma digitala kompetens på samma sätt som höginkomst 
skolor är att de inte har samma möjligheter till tillgång och användning av digitala verktyg (Beach 
2012). Barone och Wright (2009) uppmärksammar att elever som går ut mellanstadiet uppnår den 
digitala kompetens som behövs för att klara sig i framtida studier och arbetsliv. De färdigheter som har 
varit centrala i undervisningen är informationssökning, källkritisk förmåga och val av aktuell och 
viktig information att presentera. Samtidigt utövar eleverna andra förmågor som hantering och 
användning av olika kalkyleringsprogram och presentationsprogram som exempelvis Powerpoint 
Barone och Wright (2009). Blikstad-Balas (2015) genomförda studie i Norge visar samband mellan 
elevernas olika förmågor och datorer och internetanvändning i undervisningen. Blikstad-Balas (2015) 
menar att det är viktigt att definiera samband och bidra med en tydligare bild av hur digital 
användning påverkar elever. Vidare påstår Blikstad-Balas (2015) att förändringar som datorer och 
internetanvändning medför i undervisningen har inte alltid varit positiv och pekar på vissa negativa 
aspekter som kräver vidare forskning. Eleverna finner bland annat svårigheter i att urskilja mellan 
personliga kompetenser och skolrelaterade kompetenser som digital användning ska tillföra (Blikstad-
Balas 2015). Säljö (2009) hävdar att det inte nödvändigtvis är den digitala tekniken som gynnar och 
stödjer elevernas inlärningsprocess. Snarare är det hur människor har kommit att uppfatta betydelsen 
av inlärningen och vad det innebär att vara kunskapsberikad inom ett ämne. Blikstad-Balas (2015) 
identifierar att internetanvändning bland elever inte uppfyller de krav som läroplanerna redogör. Även 
att den digitala användningen brister i att tillföra en pedagogisk undervisningsform som bidrar till 
kunskapsutveckling hos eleverna.  
 
Att lära ut grundläggande kunskap och utveckla förståelse hos elever för datoranvändning kan ha en 
positiv påverkan på eleverna i olika sociala sammanhang, framtida studier och på den framtida 
arbetsmarknaden menar Säljö (2009). Blikstad-Balas (2015) poängterar att avsaknaden av en 
pedagogisk undervisningsform som kan involvera elever i användningen av digitala verktyg bidrar till 
att eleverna istället använder sina bärbara datorer som ett tidsfördriv och till personlig underhållning. 
Digital användning som riktar in sig på undervisningens syfte är viktig för att eleverna ska utveckla 
digital kompetens och andra kunskapsmål inom olika ämnen. Det främjar även eleverna vidare i högre 
studier där digitalt användande förekommer i större utsträckning (Blikstad-Balas 2015). Barone och 
Wright (2009) menar att elever redan som barn på förskolan börjar med användning av digitala 
verktyg. Lärarna fokuserar på att introducera de olika verktygen för att eleverna ska lära känna dem 
och experimentera i hur de ska användas. Eleverna får även använda olika applikationer och besöka 
utvalda webbsidor. Användningen byggs gradvis upp tills eleverna når mellanstadiet där användningen 
av digitala verktyg ökar och är en fast och regelbunden del av undervisningen. I mellanstadiet får 
eleverna använda sig av digitala verktyg för att skapa nya projekt, nytt innehåll och dela information 
på olika sociala medier allteftersom de blir mer bekväma i sitt digitala användande (Barone & Wright 
2009).  

Calvani et al. (2008) anser att tillämpning av digitala verktyg i undervisningen skapar möjligheter att 
utveckla ny kunskap och bidrar till ökad kunskapsdelning. Digital kompetens hör även ihop med 
många andra kompetenser som elever ska besitta genom sin undervisning, som exempelvis 
läsförmåga, logiskt tänkande, problemlösning och förmågan att kunna fastställa och återge 
information. Digital kompetens är i sin helhet sammansatt av olika beståndsdelar som kan delas in i 
teknologiska kunskaper, kognitiva funktioner och metodiska omfattningar samt etiska kunskaper 
(Calvani et al. 2008). Calvani et al. (2008) hänvisar till att en sammansättning av dessa tre faktorer 
bidrar till en helhetsbild av vad digital kompetens innefattar. 
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2.7 Analysmodell
 

 
Figur 1: Analysmodell över digital kompetens hos elever och faktorer som kan påverka elevers 
digitala kompetens 
Källa: Modifiering av Calvani et al.(2008:190) och Ferrari (2012:43) 

2.7.1 Analysmodellen som en helhet 
Den litteraturbaserade och färdigställda analysmodellen visar tre centrala faktorer som ingår inom 
digital kompetens. Den visar även tre oberoende faktorer som kan påverka användningen av digitala 
verktyg och medier i undervisningen och därmed även elevernas digitala kompetens. Den beroende 
variabeln, i detta fall digital kompetens hos elever, består av olika förmågor som elever med hjälp av 
undervisningen bör utvecklas inom för att kunna uppnå digital kompetens. Digital kompetens hos 
elever kan i sin tur påverkas av tre oberoende variabler. Deras innehåll är en sammansättning av olika 
faktorer och moment som kan ha en påverkan på undervisningen och elevernas kompetenser.  

Calvani et al. (2008) menar att den litteraturbaserade och föreslagna analysmodellen och dess 
beståndsdelar kan behöva ändras beroende på i vilken kontext de används. Calvani et al. (2008) påstår 
att även den sociala och kulturella omgivningen kan ändras beroende på om studierna avser en 
grundskola, gymnasieskola eller universitet och högskola. I de fallen krävs det därför att även 
modellen anpassas för det avsedda sammanhanget (Calvani et al. 2008). 
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2.7.2 Tre digital kompetens-dimensioner  
 

 Teknologisk kompetens 
Teknologisk kompetens innefattar elevernas användning av digitala verktyg och medier. Eleverna 
ska ha kunskap om digitala verktygs och mediers olika funktioner, de ska kunna anpassa sig till 
digitala verktyg och kunna handskas med olika komplikationer som kan uppstå i samband med 
användningen av dessa. Här ingår att elever ska ha förmågan att hantera tekniska svårigheter och 
samspela med olika digitala medier bland annat genom att välja rätt arbetssätt och passande metod 
för att reda ut tekniska svårigheter. Elever ska även kunna praktisera och använda logiska 
tillvägagångssätt och beskriva arbetsgångens process och utveckling. Exempelvis kan det handla 
om hur elever utför olika sökningar på webben och deras förmåga att särskilja hur information och 
fakta kan uppfattas och tolkas olika beroende på om det uppstår i digitala medier eller i 
verkligheten (Calvani et al. 2008). 
 

 Kognitiv kompetens  
Kognitiv kompetens innefattar informationshantering, nyskapande av innehåll och utvärdering och 
problemlösning. Inom informationshantering ingår att få tillgång till, identifiera och organisera 
information, här utvecklas elevens förmåga att tänka kritiskt och bidrar till nästa process som är 
nyskapande. Eleverna ska kunna skapa nytt innehåll med hjälp av digitala verktyg och medier 
samtidigt som de använder sig av problemlösning och kreativt tänkande. Eleverna ska kunna 
utveckla bättre läsförmåga och kunna tyda olika texter samtidigt som de beaktar textens ursprung 
och dess trovärdighet. Att komma i kontakt med digitala verktyg och medier innebär att elever 
utvecklar förmågor att granska information kritiskt och noggrant undersöka relevanta fakta. På så 
sätt ökar deras förståelse för vilken information som är väsentlig att använda sig av. Genom digital 
användning kan elever sammanföra och redogöra den kunskap de har tagit del av till andra, detta 
bidrar till en kunskapsspridning i klassrummet och nya tillvägagångssätt att tillhandahålla 
information (Calvani et al. 2008). 
 

 Etisk kompetens  
Etisk kompetens är elevernas förmåga att kommunicera och dela information digitalt på ett 
respektfullt och ansvarsfullt sätt, med hänsyn till de etiska förhållandena. Detta innebär att 
eleverna ska ha ett respektfullt och ansvarsfullt förhållningssätt i samband med att uttrycka och 
dela åsikter på webbaserade hemsidor och sociala medier. Elever ska ta ansvar för publicering av 
innehåll och vara medvetna om hur deras attityder och sätt att utrycka sig på kan komma att 
påverka dem och personer i den digitala världen. Eleverna ska utveckla kunskap för att med hjälp 
av digitala verktyg och medier skapa produktivt och samspela med andra samtidigt som de har en 
förståelse för hur deras skapande kan påverka omgivningen och händelser i verkligheten. 
Exempelvis kan det handla om skydd av sin egen och andras personliga information vid 
användning av sociala medier. Eleverna ska även ha en förståelse för social jämlikhet vid 
informationshantering (Ferrari 2012 & Calvani et al. 2008). 

2.7.3 Faktorer som påverkar digital kompetens  
 

 Digitala verktyg och mediers roll  
Användning av digitala verktyg och medier i undervisningen kan ha effekt på hur elever intresserar 
sig för ämnet, vad de väljer att fokusera på, sättet de uppfattar fakta på och hur fakta kan kopplas 
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till den konkreta verkligheten menar Säljö (2009). Studenter i många länder förses med bärbara 
datorer att använda sig av som en väsentlig del av utbildningen (Säljö 2009). Tillgången till 
digitala verktyg och internetuppkoppling ökar och många skolor har idag förutom datorer och 
surfplattor även annan diverse digital utrustning (Säljö 2009). Krumsvik (2011) hävdar att åtkomst 
till digitala verktyg uppmuntrar till ökad användning i undervisningssyfte. Studien genomförd av 
Barone och Wright (2009) visar att digitala verktyg och internetuppkoppling finns tillgängligt på 
skolor och för många elever men att användningsgraden av digitala verktyg och medier inte är 
tillräcklig för att elever ska kunna utveckla sin digitala kompetens. Vidare beskriver Säljö (2009) 
att tillgång till teknisk support är viktigt. Faktorer som kan påverka användandet av digitala 
verktyg i undervisningen, är inte endast otillräcklig tillgång till digitala enheter utan även 
avsaknad av teknisk support vid eventuella svårigheter och problem (Säljö 2009).  
 

 Lärarens roll 
Krumsvik (2011) menar att lärare är en viktig del av undervisningen och har som ansvar att 
bedöma och betygsätta eleverna utifrån deras kunskapsförmågor. Numera ingår även att lärare ska 
bedöma elevernas digitala kompetens som är en central del av den kunskap de förväntas besitta. 
Utökningen av den nya läroplanen kräver att även lärare och andra som undervisar besitter 
grundläggande kunskap om digitala verktyg och medier för att kunna undervisa i ämnet. Lärare 
ska ha en förståelse för användningsområden och i vilka sammanhang digitala verktyg och medier 
kan användas för att bidra till elevernas inlärningsprocess. Läraren ska även kunna planera och 
utforma lektioner där digitala verktyg och medier inkluderas i undervisningsprocessen för att driva 
eleverna framåt och hjälpa dem uppnå de nya kunskapskraven (Krumsvik 2011).  

Krumsvik (2011) beskriver att en alltmer pedagogisk användning av digitala verktyg förekommer 
bland lärare till följd av att gymnasieskolor har påbörjat användning av digitalt förlagda prov och 
test för sina elever. Det är viktigt att läraren har en pedagogisk undervisningsmetod och kan 
kombinera skolämnet tillsammans med digitala verktyg och medier på ett användarvänligt sätt. De 
digitala verktygen bidrar till utveckling av nya och mångsidiga inlärningsstrategier som lärare kan 
ha användning av. Lärare som undervisar på grundskola ska ha en uppfattning om hur elevernas 
inlärningsförmåga kan gynnas i till exempel språkundervisning med hjälp av digitala verktyg och 
medier. Genom pedagogisk användning kan eleverna förses med material som behövs vid 
inlärning av nya glosor eller den nya kulturen som språket för med sig (Krumsvik 2011). Nya 
riktlinjer i läroplanen bidrar till förändringar i undervisningen där lärare sätts in i nya reformer att 
fånga elevernas intresse (Krumsvik 2011). Barone och Wright (2009) anser att endast använda sig 
av olika datorprogram innebär inte nödvändigtvis att eleverna kan uppnå digital kompetens, 
istället ska lärare uppmuntra till att använda nya tillvägagångssätt i undervisningen. Det kan 
exempelvis handla om olika sätt som lärare väljer att presentera information på och engagera 
eleverna i undervisningen, för att sedan berömma deras framsteg (Barone & Wright 2009). 

 Skolledningens roll  
Säljö (2009) menar att frågor som behandlar vilka krav som skolledning och lärare ställer på 
elever och hur elevernas kunskaper ska utvecklas blir allt viktigare. Digital kompetens är en 
central del av vad skolor förväntas uppmärksamma och arbeta mot eftersom digitala verktyg 
påverkar människor i många sociala aspekter och används inom många olika aktiviteter (Säljö, 
2009). Ottestad (2013) tar upp vikten av stöd från skolledningen vid införande av digitalt 
användande i skolor. Skolledningen ska kunna förse skolor med resurser i form av digitala 
verktyg för att sedan planera hur de kan komma till användning i undervisningen. Ledningen ska 
även styra hur arbetsmiljön ska se ut och sätta upp tydliga mål och planer som ska uppnås med det 
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planerade digitala arbetet (Ottestad 2013). Enligt Krumsvik (2011) krävs instruktioner från 
skolledningen för att kunna genomföra översiktsplaneringar i hur digitala verktyg kan tillämpas i 
undervisningen i olika former. Vidare menar Krumsvik (2011) att skolledningen kan förbereda för 
digital användning genom att erbjuda sin personal vägledning. Säljö (2009) hänvisar till att den 
digitala utvecklingen har medfört att ledningen handskas alltmer med hur lärande ska organiseras 
på nya sätt för att bidra till att eleverna blir kompetenta. Särskilt viktigt är det att uppmärksamma 
lärandeprocessen under planeringsarbetet (Säljö 2009). Vidare hänvisar Beach (2012) till att en 
orsak till att den digitala tekniken inte integreras i undervisningen är att det saknas yrkesmässig 
vägledning. Barone och Wright (2009) beskriver att stöd från skolledningen är en viktig del av 
arbetet med digitala verktyg och medier eftersom det är de som ska organisera, schemalägga och 
planera vilket innehåll lektionerna ska ha. Den förändring som digital kompetens medför i 
arbetssättet kräver en noggrann instruktion av arbets- och tillvägagångssätt. Det är viktigt att lärare 
vet och förstår hur deras lektioner ska utformas och vad som är viktigt att fokusera på. Lärare bör 
därför få möjligheter att utöka sina kunskaper om digitalt användande och hur digitala verktyg och 
medier kan sammanföras med undervisning. Det ökar lärarnas möjligheter att kunna engagera 
eleverna och utveckla deras digitala kompetens (Barone & Wright 2009).  Krumsvik (2011) 
uppmärksammar i sin studie att det är viktigt med kunskapsspridning kollegor emellan för att 
hjälpa utveckla undervisningen och arbeta mot ett gemensamt mål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



19 
 

3. Resultat 

3.1 Empiriska data från intervjuer  
Nedan presenteras resultatet och sammanfattningar av svaren från intervjuerna med samtliga lärare. 
Tabell 1 visar kortfattade svar från intervjuerna och följer samma struktur som intervjuguiden (se 
Bilaga 1). Den sista delen av Tabell 1 visar svar över faktorer som ligger utanför analysmodellen men 
som också behandlades under intervjun. Tabell 1 är sammaställd där numret på respektive fråga 
framgår inom parantes innan svaret, för att möjliggöra att följa upp vilken fråga som avses i 
intervjuguiden.  

Tabell 1: Empiriska data från lärare A, lärare B, lärare C, och lärare D. 

Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D 
 

 (F1.1) Datorer, läsplattor, 
Ipads. 

 Smartboard och projektor. 
 

 (F1.2) Digitala verktyg: 
datorer, Ipads, projektor, 
smartboard. 

 Digitala medier: SVT play, 
UR play, NE, olika TV-
program och 
uppslagsfrågor. 
 

 (F1.3) Clio-online: lyssna 
på olika texter. 

 Quizlet; träna på begrepp, 
tävlingsmoment som 
motiverar eleverna. 

 NE: olika ämnen  
 Elevspel: elevernas 

kunskaper testas. 
 Socrative: prov och 

diskussionsfrågor, det 
hjälper eleverna utvecklas 
och dela tankar med 
varandra 

 
 (F1.4) Vi har bra tillgång 

till Ipads och bra 
internetuppkoppling 

 Datorer: sämre tillgång och 
gamla 

 Begränsar bildlektioner och 
arbetet med 
redigeringsprogram  
 

 (F1.5) Jag använder digitala 
verktyg och medier varje 
dag, väldigt mycket. 

 Användningen varierar 
beroende på ämne som 
undervisas 

 Jag förstärker det som sägs, 
visuellt i form av bild, ljud 
och video 

 Det ger bra stöttning till 
eleverna. 
 

 
 (F1.1) Det är två-delat, 

mjukvara och hårdvara  
 Det underlättar bedömning, 

utlärning och inlärning 
 Det används på ett visst sätt 

eller visst syfte 
 

 (F1.2) Jag använder 
mjukvarorna nomp, scratch, 
kojo, socrative, plickers 

 Hårdvaror använder jag: lego 
mindstorms, datorer, Ipads 
 

 (F1.3) Det underlättar rättning, 
och individanpassning. 
Underlättar att ha återkoppling 
på ett samlat ställe 

 Undervisning genom att 
visualisera saker, andra sätt att 
utföra uppgifter på 
 

 (F1.4) Tillgängliga 
smartboards i alla klassrum. 

 Bra internetuppkoppling men 
går ej att koppla upp mobiler 
till nätverket 

 Ingen klassuppsättning med 
datorer och Ipads – svårt vid 
programmeringstillfällen  

 Begränsar undervisningen  
 Jag hittar olika lösningar- 

exempelvis halvklass eller 
jobba analogt 
 
 

 (F1.5) Jag använder 
smartboard varje dag 

 Elever börjar med 
progameringstänket redan i 
förskolan 
 

 (F1.6) Jag är mer bekväm i 
användningen och för vilket 
syfte det används 

 Det gäller att ha tydligt syfte 
med användningen  
 

 
 (F1.1) Det är två-delat, 

digitala verktyg 
producerar innehåll 

 Digitala medier får vi 
intryck av och är 
Youtube, Snapchat och 
Twitter. 

 
 (F1.2) Jag använder 

Powerpoint, Word, 
Plickers, bloggar och 
Glosor.eu 

 Smartboards för att visa 
bilder och filmer  

 
 (F1.3) Visar filmklipp på 

hur elever kan skapa 
något. 

 Elever kan göra 
presentationer, skriva på 
surfplattor och datorer. 

 Vi använder 
rättstavnings- och 
uppläsningsprogram. 

 Applikationer med 
matematikspel och 
multiplikationstabeller. 

 
 
 (F1.4) Få digitala 

enheter, inte en-till-en 
enheter. 

 Internetuppkoppling 
fungerar.  

 
 (F1.5) Eleverna har inte 

alltid digitala enheter. 
 Jag använder det hela 

tiden, nästan varje 
lektion. 

 
 (F1.6) Min användning 

är oförändrad men 
elevernas användning 
har minskat. 

 
 

 
 (F1.1) Digitala verktyg 

är Surfplattor.  
 Digitala medier är olika 

webbsidor och 
applikationer jag 
använder i 
undervisningen. 

 
 (F1.2) Jag använder 

Youtube och Snapchat 
 Jag använder 

applikationerna: Quizlet, 
Classkick glosor.eu  
 

 (F1.3) Vi använder 
digitala anslagstavlor, 
applikationer där elever 
övar på olika ord och 
begrepp.  

 Jag skickar läxor på 
Snapchat.  

 Classkick används för 
olika uppgifter. 

 Vi använder 
applikationer för sång 
och videos på engelska 
och för läs-, skriv- och 
hörövningar. 

 Vi använder digitala 
medier för att visa upp 
videoklipp av 
verkligheten. 

 
 (F1.4) Det är bra 

internetuppkoppling.  
 Inte tillräcklig med 

digitala verktyg, enheter 
är begränsat och elever 
får ibland jobba två och 
två. 

 
 (F1.5) Jag använder 

surfplattor på nästan 
varje lektion.  

 Eleverna slår upp ord 
med hjälp av 
surfplattorna, Jag 
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 (F1.6) Oförändrad nivå. 
 

 (F1.7) Inte bra möjligheter. 
 Vi har ingen teknisk 

support på skolan. 
 Vi har vaktmästare men hen 

är inte alltid tillgänglig. 
 Hjälp via kommunen tar 

lång tid. 
 

 
 (F1.7.1) Hade gärna haft en 

anställd som tar fram och 
visar program för eleverna 

 Jag är inte duktig på att lösa 
tekniska problem 

 
 (F1.6.1) Jag har fått in vissa 

verktyg 
 Möjligheterna har ökat och 

tillgång till utbildningar har 
ökat 
 

 (F1.7) Vaktmästaren kan fixa 
vissa saker 

 Vi har IT-ansvarig på 
kommunen 

 Vi har vissa kunniga lärare 
 

 (F1.7.1) Jag har fått den hjälp 
jag behöver snabbt 

 
 

 (F1.6.1) Jag undervisade 
årskurs 6 som kan 
använda olika program. 

 Nu undervisar jag 
årskurs 4, eleverna har 
inte samma datorvana. 

 Vi jobbar med 
baskunskaper.  

 
 (F1.7) Jag har 

administrativa rättigheter 
i programhantering. 

 Vid större problem kan 
vi kontakta helpdesk på 
kommunen. 

 Vi har en vaktmästare 
som kan lite om IT.  

 
 (F1.7.1) Bra att ha en 

anställd som har hand 
om IT-support. 

 Det är svårt att gå ifrån 
lektionerna. 

 Det tar lång tid att få 
hjälp via helpdesken. 

 

använder smartboarden 
varje dag. 

 
 (F1.6) Ökat. 

 
 (F1.6.1) Jag har hittat 

nya 
användningsområden 
som fungerar med få 
enheter.  

 Jag har börjat använda 
Snapchat. 

 
 
 (F1.7) Ingen tillgång till 

teknisk support. 
 Lärarna har lite kunskap 

när det uppstår problem. 
 Vi har en vaktmästare 

som kan hjälpa till 
ibland. 

 
 (F1.7.1) Vi har tillgång 

till helpdesk.  
 Vi borde ha en tekniker. 
 Jag tar hjälp av Google 

vid tekniska svårigheter. 
 Vissa lärare kan avstå 

från att använda digitala 
verktyg i 
undervisningen. 

 
 

 
 (F.2.1) Min kunskap är bra. 
 Jag håller mig uppdaterad 

gällande nya webbsidor.  
 
 (F2.2) Jag hittar gärna 

språkutvecklande och 
stöttande webbsidor. 

 Eleverna diskuterar med 
varandra. 

 Eleverna kan hjälpa 
varandra att utvecklas. 

 
 (F2.3.1) Varierande 

undervisning, inkluderar 
digitala verktyg  

 Först en kort föreläsning, 
sedan jobbar eleverna med 
digitala medier 

 
 (F2.4) Jag utgår från 

läroplanen och skolverkets 
riktlinjer 

 Jag delar upp lektionerna 
 Öva på begrepp genom 

användning av digital 
medier 

 Eleverna skriver ner tankar 
digitalt 
 

 (F2.5.1) Vi använder 
Socrative- självrättande 
prov 

 
 (F2.2) Goda men det finns 

mycket som jag inte känner till 
 Jag har en bra baslinje, 

bekväm i vissa program och 
verktyg 
 

 (F2.3) Ja, eftersom eleverna 
befinner sig nära den digitala 
tekniken är det är en viktig del 
av deras framtid att utveckla 
digitala kunskaper 

 Det är viktigt att eleverna lär 
sig använda och navigera sig 
igenom digitala verktyg 

 
 (F2.3.1) Jag håller i lektioner 

kring digitala verktyg  
 Verksamma lektioner med 

fokus på användningen för 
utvecklad förståelse  
 

 (F2.4) Jag låter eleverna jobba 
med digitala graf- och 
beräkningsprogram 

 Vi jobbar med programmering 
och har tillgång till lego-
robotar  
 

 (F2.5) Digitala verktyg har 
alltid varit en viktig del och 
huvudfokus i mitt arbetssätt 

 
 (F2.1) Jag introducerar 

digitala medier i 
undervisningen. 

 
 (F2.2) Mina kunskaper 

är goda. 
 Jag håller mig 

uppdaterad om 
applikationer och 
program. 

 
 (F2.3) Ja, jag tar in det i 

planeringen.  
 
 (F2.3.1) Jag ser till att 

digitala verktyg finns 
tillgängliga. 

 Jag ser till att 
applikationer är 
nerladdade. 

 
 (F2.4) Programmen och 

applikationerna är 
pedagogiskt utformade. 

 Webbsidorna är 
kopplade till läromedel. 

 Digitala medier 
förstärker det 
pedagogiska. 

 

 
 (F2.2) Den är ganska 

bra, jag presenterar nya 
applikationer. 

 Eleverna är kunniga 
inom det området. 

 
 (F2.3) Absolut, det gör 

jag alltid. 
 
 (F2.3.1) Jag använder 

olika applikationer som 
kan hjälpa mig med 
bedömningsmaterial. 

 Jag ändrar på 
lektionernas utformning 
baserat på applikationer 
jag hittar. 

 
 (F2.4) Det hade inte varit 

lika pedagogiskt utan 
digitala verktyg. 

 Digitala verktyg hjälper 
mig att vara tydlig i 
undervisningen. 

 
 (F2.5) Det gör jag. 
 Jag prövar gärna nya 

tillvägagångssätt. 
 Eleverna kan slå upp 

engelska ord digitalt  
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 Det underlättar från papper 
och penna 

 

  (F2.5) Elever ska ha 
samma förmågor, men 
annat verktyg används. 

 Feedback och 
självrättning blir lättare 
digitalt.  

 Vi använder digitala 
skriftliga prov 

 Eleverna blir mer 
självgående i sitt lärande 
 

 (F2.5.1) 
 Jag är inte rädd att prova 

nya arbetssätt och avstår 
gärna från penna och 
papper.  

 

 (F2.5.1) Det går mycket 
snabbare med inövning 
av glosor och begrepp. 

 Jag kan kommentera 
elevers text. 

 Det är lättare att hålla 
koll på materialet 
digitalt.  

 Jag kan avstå från papper 
 

 

 
 (F3.1) Skolledningen frågar 

vad vi behöver 
 
 (F3.1.1) Ledningen 

tillgodoser utbildningar och 
kurser 

 Lärare kan lära sig nya 
program som 
implementeras 

 
 
 (F3.2) Skolledningen är så 

stödjande de kan 
 Det handlar om pengar och 

resurser 
 

 (F3.3) Förstelärare grupp 
där vi diskuterar behov 

 Vi har kompetensutveckling 
 

 (F3.4.1) Vi har möten 
angående arbetsprocessen 
med omdömesportalen 

 Pedagogiska möten där vi 
diskuterar arbetsprocessen 

 
 (F3.5) Ibland förekommer 

det på pedagogiska möten 
 

 (F3.5.1) Vi jobbar med 
samma verktyg, och kan 
dela idéer med varandra 

 
 (F3.1.1) Vi har tillfällen då vi 

utvecklar och jobbar med olika 
program 

 Inspirationstillfällen genom att 
prova på och arbeta med 
digitala verktyg  

 Skolan promoterar 
utbildningar 

 Skolan och kommunen har en 
vision om programmering och 
bestämda mål om elevers 
utveckling och inlärning. 

 
 (F3.2) Skolledningen är 

stödjande och tillmötesgående  
 Jag har fått tillgång till 

programmeringsutbildningar 
och ökade kunskaper och 
användning 

 
 (F3.3) Jag har mycket frihet i 

mina lektioner och 
undervisningar 

 Vi har tillfällen då kollegor 
observerar varandras lektioner 

 
 (F3.4.1) Vi får tillgång till 

program  
 Personerna som leder mötena 

är kunniga och har olika 
genomgångar 

 
 (F3.5) Vi har arbetsplatsträffar 

där kollegor delar information 
om mjukvaror 

 Det är vanligt med informella 
tillfällen 
 

 
 (F3.1.1) Aktiv roll, 

öppna att köpa in digitala 
enheter. 

 Uppmärksammar att 
hålla sig uppdaterad med 
digitala medier. 

 
 (3.2) Tillgång till digitala 

enheter är bra i min 
klass. 

 Tillgången hade kunnat 
vara bättre 

 Ledning vill ha en-till-en 
men ekonomin sätter 
gränser. 

 
 (F3.3) Kollegialt lärande, 

vi går igenom olika 
digital medier. 

 Lärarna utvecklar 
grundkunskaper och kan 
använda olika 
applikationer  
 

 (F3.4.1) Pedagogiska 
möten om hur digitala 
verktyg används. 

 Informationsmöten när 
surfplattor köptes in. 

 Tillfällen att dela med 
sig och ta del av 
kunskap. 

 
 (F3.5.1) Den är god, det 

är mycket eget ansvar. 
Det finns minimumkrav 
för olika digitala verktyg 
som ska användas. 
 

 
 (F3.1) Nej. 
 
 (F3.2) Jag har fått 

surfplattor att använda i 
undervisningen.  

 Vi har önskat fler 
surfplattor. 

 
 (F3.3) Lärandeprocessen 

är skolledningen inte 
aktiva i.  

 Det är mest vi kollegor 
som tipsar varandra. 

 
 (F3.4) Det förekommer 

inspirationsmöten.  
 Vi arbetar med olika 

verktyg och arbetsformer 
 

 (F3.4) Ja. 
 
 (F3.5.1) Vi delar idéer 

och ger varandra tips på 
applikationer och 
webbsidor att använda. 

 

 
 (F4.1) Eleverna har börjat 

jobba med att ta ett ”data-
körkort” 

 Eleverna har svårigheter att 
starta och stänga av en 
dator 

 Eleverna behöver utveckla 
kunskap om: Word, 

 
 (F4.2) Eleverna är vana vid 

Ipads och smartphones och vet 
hur dessa fungerar  

 Eleverna kan inte använda 
datorer t.ex. starta och stänga 
av en dator 

 
 (F4.1) Eleverna kan inte 

använda datorer och har 
ingen datorvana.  

 Jag lär ut grundläggande 
kunskaper, hur en dator 
fungerar.  

 
 (F4.1) Söka upp 

information, slå upp ord, 
stava, skriva och lyssna. 

 
 (F4.2) Väldigt bra, det är 

många lärare som jobbar 
med digitala verktyg och 
medier. 
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rättstavningsfunktioner, 
klippa-klistra, arrangera 
text, lägga in länkar 

 
 (F4.2) Eleverna är 

kompetenta, de hjälper och 
stödjer varandra 

 Ibland hjälper de lärarna att 
lägga upp och dela saker 
digitalt 

 
 (F4.2.1) Elevernas 

kompetenser har ökat under 
åren 

 
 (F4.3) Det är olika mellan 

eleverna, vissa är 
lösningsorienterade, andra 
frågar lärarna 

 Det handlar om lätta 
tekniska frågor 

 
 (F4.4) Eleverna inte duktiga 

på informationssökning och 
källkritik 

 Eleverna har blivit bättre-vi 
lär ut de förmågorna 
och det står även i 
läroplanen 

 

 Eleverna kan inte använda 
program som Word, Excel 
eller gå in på webben 

 
 (F4.3) Det är olika från elev till 

elev; vissa vet inte hur de ska 
lösa problem, andra vet vad de 
ska göra 

 Svårigheter som vilken 
webbsida som ska användas  

 
 (4.4) Det finns stora brister 
 Eleverna söker på hela 

meningar och väljer första 
bästa hemsida utan vidare 
analys  
 

 Eleverna vet hur 
surfplattor och 
applikationer används. 

 
 (F4.2) Eleverna är dåliga 

på att använda digitala 
verktyg. 

 Deras digitala värld är 
liten och nischad 

 Eleverna kan endast 
använd sociala medier 
och spelapplikationer 

 
 (4.2.1) Stora skillnader 

mellan olika årskurser. 
 Årskurs 6 kan skapa 

presentationer, egna 
filmer och använda 
Photoshop. 

 
 (F4.3) Eleverna är inte 

systematiska, det tar lång 
tid att lösa ett problem. 

 Eleverna lägger in filer i 
fel mappar och använder 
fel funktioner. 

 
 (F4.4) Eleverna i årskurs 

6 kan använda logiska 
tillvägagångssätt. 

 Eleverna i årskurs 4 
behöver öva på att få 
fram rätt sökresultat 

 

 Förbättring av elevernas 
kunskaper efter 
genomgångar 

 Eleverna har svårt att 
använda datorer och 
starta webbläsare 

 Andra digitala verktyg 
kan eleverna använda 
bra.  

 Många av eleverna har 
tillgång till digitala 
verktyg hemma 

 
 (F4.2.1) Det tog tid att 

lära eleverna 
baskunskaper.  

 Nu klarar eleverna av 
användningen. 

 
 (F4.3) Några elever vet 

hur de ska gå tillväga 
annars hjälper jag dem.  

 Eleverna är mer 
avslappnade än många 
vuxna. 

 
 (F4.4) Eleverna har inte 

behövt använda 
informationssökning. 

 

 (F5.1) Eleverna bearbetar 
information i grupper 

 
 (F5.2) Läraren bestämmer 

vilka webbsidor elever ska 
använda  

 Jag använder gärna 
webbsidor med lätt språk 

 Eleverna jobbar 
självständigt 

 Vissa använder Google 
translate som hjälp 

 Vid informationssökning 
väljer eleverna Wikipedia 

 Elever skriver av 
information, några kan 
behöva studiehandledning 

 Eleverna klarar av att tolka 
information från utvalda 
webbsidor 

 
 (F5.3) Eleverna har svårt att 

skapa nytt innehåll och 
sammanfatta 

 Vi jobbar med att välja 
stödord: hur kommer jag 
ihåg en text och 
sammanfattar? 

 
 (F5.4.1) Eleverna har blivit 

lösningsorienterade och har 
lättare för att googla svar 

 (F5.2) Jag använder det till 
viss del då viss information 
varit tvivelaktig 

 Det har inte varit huvudsyftet i 
undervisningen 

 
 (F5.3) Det är väldigt tufft för 

eleverna att sammanfatta 
 Eleverna har svårtigheter att 

identifiera rätt och relevant 
information 

 Eleverna övar på att skapa 
sammanfattningar 

 
 (F5.4.1) Elevernas kreativitet 

blir väldigt konkret i 
programmering  

 Eleverna förstår problem och 
testar sig fram till lösningar 

 Programmering uppmuntrar 
till progressiv och explorativ 
problemlösning 

 Eleverna redigerar efter 
feedbacken de får 

 Digitala verktyg tillåter 
eleverna att jobba kreativt och 
omvandla sina idéer till 
verklighet 

 
 (F5.5) Det är mycket 

bristfälligt 

 (F5.2) Vi diskuterar 
källkritik i samband med 
användning av Google. 

 Vi jobbar med 
informationssökning och 
att elever ska kontrollera 
källorna de använder 

 
 (F5.3) Den förmågan 

tränar de på redan i 
första klass, därför är 
den ganska god. 

 Vi jobbar med nyckelord 
och sammanfattningar av 
text. 
 

 (F5.4) Elevernas 
förmåga är god 

 Eleverna är 
lösningsfokuserade och 
använder Google 
translate och bilder för 
att översätta ord de inte 
förstår. 

 Eleverna hittar nya sätt 
att använda digitala 
verktyg och medier 

 Elever har bra 
problemlösningsförmåga 
vid användning av 
spelapplikationer  

 

 (F5.2) Jag lägger in 
länkar som eleverna kan 
använda.  

 Jag styr vilken 
information eleverna får 
tillgång till med hjälp av 
bloggen. 

 Det underlättar att ha 
utvalda webbsidor 

 
 (F5.3) Elevernas 

språkkunskaper i 
engelska är inte starka, 
det kan påverka 
skapandet av texter. 

 Eleverna jobbar med att 
sammanfatta och 
redovisa texter i olika 
applikationer och en 
digital anslagstavla 

 Eleverna har svårt att 
omvandla digital 
information till sin egen 

 
 (F5.5) Vi har inte jobbat 

med fakta- och 
informationssökningar. 

 
 



23 
 

 Eleverna har blivit mer 
kreativa på att lösa olika 
frågor 

 
 (F5.5) Elevernas 

källkritiska förmåga är inte 
jättebra 

 Eleverna har till vis del 
blivit bättre eftersom vi har 
diskuterat källkritik flera 
gånger och att online 
information inte alltid sann 

 Eleverna behöver mer 
övning i att vara källkritiska 
på nätet 

 Lärarna använder olika 
metoder för källkritik 
 

 Vi planerar att arbeta mer med 
granskning av information 

 

 (F5.5) Elevernas 
källkritiska förmåga är 
dålig i samband med 
användning av sociala 
medier. 

 Tillgång till information 
på sociala medier som 
inte alltid är sann 

 Eleverna kan inte kritiskt 
granska information i 
verkliga sammanhang 

 Elever använder 
bildredigeringsprogram 
för ökad förståelse av 
manipulerade bilder 

 

 (F6.1.1) Vi diskuterar 
värdegrund med hjälp av 
digitala medier som Unicef 

 Det ökar elevernas kunskap 
om bl.a. levnadsvillkor i 
världen 

 Digitala medier som visar 
upp elevernas funderingar 
för varandra 

 
 (F6.2.1) I samband med 

elevers användning av 
sociala medier diskuterar vi 
att det som skrivs digitalt 
finns kvar 

 Vi diskuterat nätmobbning 
 

 Eleverna har ingen 
utbildning i det. 

 
 (F6.2.4) Vi har pratat om 

tryckfrihet, yttrandefrihet 
 Frågorna ingår inom 

samhällskunskap  
 Elever har lärt sig vad det 

innebär på nätet 
 
 

 (F6.2.1) Vi jobbar inte med det 
på lektionstid  

 Vi diskuterar vissa etiska 
frågor eftersom 
cybermobbning utanför skoltid 
uppstår ibland. 

 
 (F6.2.4) Vi har inte jobbat med 

att publicera eller dela 
information digitalt 

 Dessa punkter har inte blivit 
aktuella  

 

 (F6.1) Vi jobbar med hur 
eleverna bör uttrycka sig 
på nätet. 

 Många elever har konton 
på sociala medier och 
använder inte alltid det 
på lämpliga sätt  

 
 (F6.2.1) Vi diskuterar 

nätmobbning och 
kommentarer som är 
passande och opassande. 

 Det är viktigt att det som 
sägs digitalt hänger ihop 
med verkligheten. 

 Elevernas förståelse för 
det mänskliga med en 
dator är viktigt 

 Hindra att det blir en 
”disconnect” 

 
 (F6.2.2) Eleverna 

publicerar inte innehåll 
väldigt mycket. 

 I årskurs 6 publiceras 
inlägg på klassens blogg, 
då diskuteras möjligheter 
och risker med 
informationsdelning. 

 Elever behöver utveckla 
kunskap i vem som har 
tillgång till information 
som delas digitalt 

 Ta hänsyn till 
publicering av bilder 

 
 (F6.2.3) Vi diskuterar 

följande i samband med 
användning av sociala 
medier: 

 elever inte ska använda 
egna namn 

 inte ge ut personlig 
information till någon de 
inte känner 

 diskussionerna 
förkommer inte under 
lektionstid 

 (F6.1) Nej. 
 
 (F6.2.1) Vi har 

diskuterat det i samband 
med användning av 
Snapchat. 

 Andra frågor har vi inte 
behandlat 
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 (F6.2.4) Vi har 

diskuterat: yttrandefrihet 
på nätet,  

 vikten av att respektera 
andras åsikter 

 Aktuellt med 
demokratiska frågor 
eftersom det är valperiod 
 

 (F7.1) Uppmuntrar till 
diskussionsfrågor 

 Jag använder digitala 
verktyg för att elever ska bli 
kompetenta digitalt 

 Digital användning 
inkluderas i de flesta 
ämnena 

 Jag använder webbsidor 
som passar mina ämnen 

 
 (F7.2) Jag introducerar nya 

applikationer i 
undervisningen 

 Eleverna får öva på 
verktyget hemma 

 Eleverna har möjlighet att 
visa upp olika funktioner 
och bidra med förslag i 
undervisningen  
 

 (F7.1) Jag tar hänsyn till 
riktlinjerna men det finns 
mycket att jobba på 

 Digital kompetens är en viktig 
del av elevernas vardag nu och 
även i framtiden 

 
 (F7.2) Jag fokuserar på 

kreativitet och problemlösning 
 Att förverkliga idéer  
 
 (F7.3) Skolan har ansvar att 

förberedda elever 
kunskapsmässigt 

 Att utveckla digitala kunskaper 
och tekniker hos elever 

 Väldigt viktigt att det hanteras 
på ett bra sätt 

 

 (F7.1) Jag utgår från 
Lgr11.  

 Tydliga riktlinjer om vad 
som ska behandlas i 
olika årskurser gällande 
digital kompetens. 

 Eleverna ska använda 
olika digitala verktyg i 
ämnen som teknik, bild 
svenska och 
samhällskunskap  

 
 

 (F7.1) Jag arbetar med 
olika delar med den 
tillgången till enheter vi 
har. 
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3.2 Empiriska data från observationer 
I Tabell 2 presenteras resultatet från observationer som sammanställts från fem olika lektioner.  
Tabell 2 innehåller kortfattade sammanfattningar av de fyra olika riktlinjerna för digital kompetens 
från Skolverket (se kapitel 2. Teori). Riktlinjerna är uppdelade i fyra olika kategorier. Tabell 2 
innehåller olika arbetsmoment som observerades under lektionerna och har placerats inom den digitala 
kompetens-kategori de faller in i. Resultatet diskuteras utförligare i analyskapitlet (se kapitel 4. 
analys). 
 

Tabell 2: observationsdata från fem olika lektioner.  
 

Riktlinjer  Digitala verktyg 
och mediers 
påverkan på 
samhället och 
individen  

Förståelse för och 
förmåga att 
använda digitala 
verktyg och medier 

Förmåga att granska 
information kritiskt 
och ansvarsfullt 

Förmåga att 
omvandla problem 
och idéer till 
kreativa lösningar 

Lektion  
Eleverna får se en film 
som handlar om olika 
kommunikationssätt 
som användes förr i 
tiden och vilka 
kommunikationssätt 
som är möjliga att 
använda idag.  
 
Filmen visar 
utvecklingen av 
kommunikationsmedel 
över tid och hur det har 
bidragit till nya 
kommunikationssätt i 
samhället.  
 
Elever och lärare 
diskuterar: olika 
kommunikationssätt och 
metoder, människors 
attityder och beteenden, 
förändringar i 
yrkesroller och 
uppkomsten av nya 
arbeten.  

   
Samhällsk
unskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Bild  Eleverna använder 
datorer och ett 
fotoredigeringsprogram 
för att skapa en 
sammansättning av två 
bilder.  
 
Eleverna prövar och 
använder olika 
funktioner i 
programmet för att få 
bilden att se realistisk 
ut. 
 

 Eleverna använder 
digitala verktyg och 
medier för att leta fram 
en bild som de kan utgå 
ifrån och göra eget 
projekt. 
 
Eleverna omvandlar en 
digital bild till en enkel 
skiss som de tar hjälp 
av för att skapa en 
huvudkrona. 
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Svenska   Elever och lärare 
diskuterar källkritik vid 
användning av internet.  
 
Läraren lyfter fram att 
eleverna bör vara 
uppmärksamma på:  
-att informationen på 
nätet inte alltid är sann,  
-vem som är skaparen av 
informationen,  
-att kontrollera 
informationen genom 
användning av andra 
källor. 

Eleverna använder 
datorer och surfplattor 
för att söka upp 
information med hjälp 
av olika sökmotorer. 
 
Eleverna formulerar 
sina frågor till 
nyckelord som de 
använder för att få fram 
rätt svar. De använder 
Google bilder för att 
bestämma vilket ämne 
de vill skriva om. 

Programm
ering 

 Eleverna får lära sig hur 
programmering 
fungerar och hur 
programmeringsapplika
tionen används. De 
använder och prövar 
olika funktioner i 
applikationen. 

 Lärare och elever 
diskuterar vad 
programmering kan 
användas till.  
 
Läraren lyfter fram 
olika yrken där 
programmering 
används.  
 
Eleverna använder 
surfplattor och en 
programmeringsapplika
tion för att skapa egna 
spel. 
 

Engelska   Eleverna navigerar sig 
genom applikationens 
olika funktioner och 
redigerar den skrivna 
texten med hjälp av 
olika alternativ. 

 Eleverna använder 
surfplattor och en 
applikation för att se 
korta videoklipp. De 
gör egna 
sammanfattningar av 
innehållet på engelska.  
 
Eleverna använder 
olika tillvägagångssätt 
för att genomföra 
uppgiften. 
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4. Analys  

4.1 Digitala verktyg och mediers roll 

4.1.1 Betydelsen av digitala verktyg och medier 
De fyra intervjuade lärarna fick en inledande fråga som ska bidra med en förstelse för vad deras 
uppfattningar om digitala verktyg och medier avser. Skolverket (2017) menar att betydelsen av 
begreppen digitala verktyg och medier kan ändras beroende på i vilket sammanhang de används. 
Begreppen används inom utbildning flera gånger i ett generellt syfte (Skolverket 2017). Lärarnas 
uppfattningar är likvärdiga och de anser digitala verktyg och medier som diverse verktyg som de 
använder sig av i undervisningen. Vidare förklarar lärarna vilka typer av digitala verktyg och medier 
de har tillgång till och använder sig av, vilka bland annat är surfplattor, datorer, smartboards, 
webbsidor, applikationer, Youtube, Snapchat och Twitter. Skolverket (2017) anser att digitala verktyg 
bland annat är datorer och surfplattor. Digitala medier beskriver skolverket (2017) som olika 
plattformar för informationsbyte och diverse sociala medier. Lärare B och lärare C menar att begreppet 
är indelat i två kategorier som innehåller en hårdvara, respektive mjukvara, som används för olika 
ändamål i undervisningen. Svaren från lärarna överensstämmer med litteraturstudien där Skolverket 
(2017) förklarar och beskriver att digitala verktyg och medier avser både hård- och mjukvara. 

4.1.2 Digitala verktyg och medier som används i undervisningen 
Samtliga intervjuade använder olika digitala medier i sin undervisning. Informationen som lärarna 
bidrar med i intervjuerna skiljer sig åt beroende på vilket ämne de undervisar i. Både Lärare C och D 
som undervisar i språkämnena svenska respektive engelska använder sig exempelvis av webbsidan 
Glosor.eu. På så sätt kan eleverna logga in och öva på olika glosor och begrepp som läraren har 
undervisat om, under lektionerna. Lärare A redogör för ett annat digitalt verktyg, applikationen 
”Quizlet” som eleverna använder sig av när de tränar begrepp. I applikationen sker inlärningen i form 
av ett spel med olika ”levels” vilket enligt lärare A motiverar eleverna att jobba vidare. 
Spelapplikationer används även inom matematikundervisningen, när elever ska lära sig 
multiplikationstabellen, vilket enligt lärare C är färdighetsträning. Eleverna samlar poäng och får olika 
medaljer för avklarade uppgifter. Studier utförda av Barone och Wright (2009) och Beach (2012) 
tydliggör att elevers engagemang och motivation till lärande ökar till följd av användning av digitala 
verktyg och medier. Studierna visar även förbättringar i elevernas självständiga lärande (Barone & 
Wright 2009, Beach 2012). Lärare A använder sig bland annat av lärplattformar i vilka det finns 
möjlighet att få texter och begrepp upplästa om eleverna har lässvårigheter. Även lärare C berättar att 
hens elever har möjlighet att använda sig av uppläsnings- och rättstavningsprogram när de arbetar med 
skrivprojekt. Zheng et al. (2013) hänvisar till att vid digital användning finns det fler möjligheter för 
eleverna att använda sig av hjälpmedel som stöd och vägledning i sitt lärande. Att möjligheterna för 
stöd är större med användning av digitala verktyg och medel tydliggörs speciellt under skrivprocessen 
(Zheng et al. 2013).  

Lärare A förklarar att eleverna tar hjälp av digitala medier för att skapa olika diskussionsfrågor som 
delas digitalt med deras klasskamrater. Frågorna används sedan för att lära sig, utveckla varandras 
idéer och utbyta kunskap. Barone och Wright (2009) menar att nya och moderna undervisningssätt har 
uppkommit till följd av de nya kompetenserna som eleverna ska uppnå. Inlärningen skiljer sig från 
traditionellt grundade tillvägagångssätt och de nya metoderna inriktar sig mer på elevernas olika 
förmågor att kommunicera och låta andra ta del av sina åsikter och tankar digitalt (Baron & Wright 
2009). Lärare A berättar även att hen använder sig av olika digitala medier som stöd i sin 
undervisning, exempelvis genom att visa upp olika program och uppslagsfrågor anpassade efter 
elevernas ålder. Även lärare B redogör för att hen använder digitala verktyg och medier för att bland 
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annat underlätta rättningen av olika uppgifter. Genom att kunna skapa individanpassade uppgifter till 
elever som ligger på olika kunskapsnivåer förklarar lärare B att digitala verktyg underlättar många 
processer. Zheng et al. (2013) hävdar att lärarnas och elevernas syn på hjälpmedel och datorer i 
undervisningen är positiv. Främst eftersom användningen ger många fördelar, speciellt inom 
skrivaktiviteter och läsuppgifter (Zheng et al. 2013). Lärare B använder digitala verktyg och medier 
för att kunna ge feedback och återkoppling till eleverna på deras genomförda uppgifter. Enligt hen 
underlättar det att kunna genomföra processen på en samlad plats, något som även lärare C redogör 
för. Lärare D förklarar att elevernas bedömningsmaterial som finns tillgängliga digitalt är effektivare 
att arbeta med och medför att hen kan avstå från papper som lätt slarvas bort. Studien av Zheng et al. 
(2013) visar att kommunikationen med elever om vad som behövs förändras eller bearbetas i deras 
uppgifter blir enklare för lärare när det genomförs digitalt. Även Beach (2012) identifierar och menar 
att digitala medier stödjer och underlättar för lärare när de ska ge förbättringsförslag på elevernas 
arbeten.  

Lärare B redogör för att hen använder digitala verktyg och medier för att visualisera undervisningsen 
och för att visa eleverna information eller fakta som diskuteras under lektionstid. Tillvägagångssättet 
används även av lärare A som beskriver att hen styrker det som sägs under sina genomgångar genom 
att visa upp en video eller en bild med hjälp av digitala verktyg. Att ha en visuell bild eller ett visuellt 
ljud att göra anknytningar till gynnar och underlättar elevernas tolkningar av det undervisade ämnet 
menar lärare A. Att använda sig av digitala medier för att visa upp ett videoklipp av hur det ser ut i 
verkligheten är även något som lärare D utnyttjar under sina lektioner. Hen menar att det är en hjälp att 
ha tillgång till Youtube för att under engelskalektionen kunna visa eleverna hur det exempelvis ser ut 
på gatorna i London. Säljö (2009) påstår att det är viktigt för eleverna att kunna koppla olika ämnen 
som undervisas under lektionerna till verkligheten. Det kan öka elevernas intresse och utveckla deras 
kunskaper inom ämnet (Säljö 2009). Att elever ska kunna koppla information och fakta till verklighet 
är också något som Calvani et al. (2008) beskriver. Calvani et al. (2008) menar att en viktig förmåga 
som elever bör besitta är att förstå skillnader och likheter mellan verklig fakta och fakta som 
uppkommer i digitala medier. Vidare berättar lärare B att hen använder digitala verktyg och medier för 
att skapa variation i utbildningen och för att eleverna ska få möjlighet att testa olika tillvägagångssätt 
utöver papper och penna. Skolverket (2017) hävdar att elevernas utbildning bör innehålla varierande 
och mångsidiga digitala metoder att tillämpa och använda sig av för att förbättra deras 
problemlösningsförmåga.  

4.1.3 Hur digitala verktyg och medier används i undervisningssyfte 
I slutet av lektionen får eleverna möjlighet att sammanställa och redogöra för den nya kunskapen som 
de har tagit del av i undervisningen. Eleverna använder sig av en digital anslagstavla och deras 
sammanställning blir på så vis synlig för alla, vilket lärare D redogör för. Säljö (2009) beskriver att 
eleverna kan ta hjälp av digitala verktyg och sina kognitiva förmågor för att redovisa erhållen kunskap 
på ett produktivt sätt. Zheng et al. (2013) anser att elever kan dela sina arbeten online och att det är 
positivt att elever engageras i varandras skrivuppgifter. Det finns även andra fördelar med att 
synliggöra kunskap för andra elever och redogöra för nyinlärd information på ett digitalt 
tillvägagångssätt. Calvani et al. (2008) menar att kunskap som sprids i klasskamrater mellan eleverna 
ökar möjligheterna för nya inlärningsmetoder och tillför nya sätt i undervisningen. Vidare kan 
metoderna användas för att bidra till elevernas kunskapsutveckling (Calvani et al. 2008). 

Lärare D använder applikationen och sociala mediet Snapchat i undervisningssyfte. Med hjälp av 
applikationen har hen skapat en grupp med sina elever och som hen använder för att skicka ut läxor. 
Läraren beskriver att det sättet fungerar väldigt bra eftersom många av eleverna använder sig av den 
just den sociala mediet utanför skoltid. Därför blir det naturligt för eleverna att även kunna 
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kommunicera med sin lärare via samma digitala media. Eleverna använder applikationen genom att 
”snappa” frågor om bland annat sina hemuppgifter till läraren. Eleverna skriver på engelska och även 
svaret de får av läraren är skrivet på engelska. Zheng et al. (2013) anser att elevernas skrivförmåga och 
deras färdigheter att formulera sig kan utvecklas och förbättras genom användning av sociala medier 
utanför skolan. Genom att kommunicera digitalt med andra användare får eleverna praktisera att 
uttrycka sina tankar och åsikter (Zheng et al. 2013). Under engelskalektionerna använder lärare D även 
en annan applikation och webbsida för att lära ut engelska sånger och visa upp videoklipp för eleverna 
som handlar om den engelska kulturen. Krumsvik (2011) menar att digitala verktyg och medier kan 
stödja lärare i deras undervisningsmetoder. Lärare kan förse elever med olika hjälpmedel som stödjer 
inlärningen av nya begrepp och glosor i ett nytt språk. Lärare kan även ta hjälp av digitala medier för 
att behandla ämnen som berör kulturen i de länderna där språket talas. Det är viktigt att öka elevernas 
förståelse för den nya kulturen och språket som de lär sig i skolan (Krumsvik 2011).  

4.1.4 Tillgång till digitala verktyg och internetuppkoppling 
När det gäller tillgången till digitala verktyg påpekar lärare B, C och D att det saknas 
klassuppsättningar och en-till-en enheter, vilket enligt dem begränsar undervisningen. Beach (2012) 
redogör för att tillgången till digitala verktyg och medier i undervisningen har stor påverkan på 
elevernas digitala kompetens. Avsaknaden av digitala verktyg och medier i vissa skolor visar 
skillnader i elevers digitala kompetens i jämförelse med skolor med bättre möjligheter och tillgång till 
digitala enheter (Beach 2012). Även Zheng et al. (2013) förklarar sambandet mellan tillgången till 
digitala verktyg och elevernas skolresultat. En till en användning i skolor har visat ett ökat resultat av 
elevernas färdigheter och skrivutveckling (Zheng et al. 2013). Lärare D berättar att eftersom det inte 
finns tillräckligt med digitala enheter i skolan får lärarna ta hänsyn till det i sin planering. Lärare D 
förklarar:  
 

”Eleverna måste jobba två och två om man inte kan låna från kollegorna som kanske 
använder enheterna just då. Jag tycker det är ganska begränsat. När man vill jobba digitalt 
får man använda sin fantasi och lägga ner tid på hitta ett sätt och tänka på hur kan jag jobba 
med bara 10 Ipads?” 

 
Lärare B menar att det finns begränsningar när elever behöver dela på ett digitalt verktyg, vilket ibland 
måste göras eftersom det inte alltid finns digitala verktyg tillgängliga. Under lektioner där läraren 
undervisar i programmering är det särskilt viktigt att alla elever har var sin digital enhet. 
Programmeringslektionerna är utformade för enskilt arbete och det är grundläggande för eleverna att 
självständigt prova olika funktioner för att öka sin förståels om mjukvaran. Lärare B förklarar att i 
dessa situationer försöker hen undervisa i halvklass eller försöka jobba utan digitala enheter. Däremot 
uppfattar lärare A att det finns gott om surfplattor i hens klassrum. Dock saknas tillgång till nyare mer 
användbara datorer. Lärare A anser att bristen av datorer påverkar undervisningen, speciellt under 
bildlektioner där tillgång till redigeringsprogram behövs för att elever ska kunna arbeta med bilder på 
olika sätt. Otillräcklig tillgång till digitala verktyg som kan användas i undervisningssyfte är en 
anledning till att nyttan som digital användning medför inte sker (Säljö 2009). Även Krumsvik (2011) 
hävdar att åtkomst och tillgängligheten till digitala verktyg på skolor är en väsentlig del som stödjer 
och bidrar till att användningen i undervisningssyften ökar. Avsaknaden av digitala verktyg är inte den 
enda faktor som kan påverka elevernas digitala kompetens. Barone och Wright (2009) påstår att om 
elever inte utvecklar och förbättrar sin digitala kompetens kan det bero på att de digitala verktygen 
finns tillgängliga på skolan men att de inte används i tillräckligt stor utsträckning.  Vilket säger emot 
det som skolverket (2016) lyfter fram i sin IT-uppföljning. Skolverket (2016) hävdar att användningen 
av digitala verktyg i stor omfattning inte nödvändigtvis behöver leda till att elever utvecklar digital 
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kompetens. Vidare beskriver Skolverket (2016) att kopplingen mellan digitala verktyg och mediers 
användning och tillgänglighet på skolor inte visar på en förbättring av elevernas digitala kompetens.  
 
Överlag tycker lärare A, B, C och D att de har en bra internetuppkoppling på skolan. Dock finns det 
begränsningar som påverkar vissa arbetsmoment. Lärare B berättar att det exempelvis inte går att 
koppla upp mobiltelefoner till nätverket. Lärare B tar även upp att det finns tillgängliga smartboard i 
alla klassrum vilket hen är positiv inställd till. Säljö (2009) anser att skolor idag utöver surfplattor och 
datorer även har en internetuppkoppling och annan digital utrustning att använda i sin undervisning.  

4.1.5 Användningsgrad av digitala verktyg och medier 
Lärare A, B, och D använder sig av någon form av digitalt verktyg dagligen, användningen innefattar 
antingen en projektor, en smartboard eller en surfplatta. Dock förändras och varierar användningen 
beroende på olika moment i undervisningen menar lärare A. Lärare D redogör för att hens användning 
av digitala verktyg och medier har ökat det senaste året och att det beror på nya arbetssätt som gör 
användningen med få enheter möjlig. Lärare C berättar att hens användning av digitala verktyg och 
medier har befunnit sig på en oförändrad nivå det senaste året men att elevernas användning har 
minskat. Det beror på att hen har övergått från att undervisa årskurs 6 till att undervisa årskurs 4 och 
mellan klasserna finns stora skillnader. Lärare C förklarar att årskurs 4 inte har likadan datorvana och 
programvana som årskurs 6 hade. Det resulterar till att undervisningen med årskurs 4 därför kretsar 
omkring baskunskaper och fokuserar på att utveckla elevernas färdigheter i att bland annat redigera 
text i datorprogrammet Word. Baskunskaperna ska så småningom leda till att eleverna kan utföra 
större projekt som filmskapande, att eleverna ska vara bekväma i sin användning av digitala verktyg 
och ta hjälp av olika program vid digital användning.  

Lärare B berättar att elever redan i förskolan börjar med ”programmeringstänket” och kan 
”programmera varandra” utan digitala verktyg för att öka förståelsen för hur processen vid kod och 
datainmatning kan se ut. Arbetsmetoden bidrar till att eleverna kan bekanta sig med tankesättet vid 
programmering berättar lärare B. Barone och Wright (2009) hävdar att elevers undervisning och 
användning av digitala verktyg och medier i första hand inriktar sig på att presentera de olika 
verktygen. Införandet av nya verktyg att använda leder till att lärare avsätter tid för eleverna att prova 
sig fram och ta reda på hur de olika verktygen fungerar och kan användas. Användningen börjar redan 
i förskolan och utvecklas successivt. När eleverna sedan börjar i nästa årskurs har de utvecklat 
baskunskaper som kan ligga till grund för mer avancerade användningsområden. Eleverna kan på så 
sätt känna sig bekväma i sitt användande och omsätta sina kunskaper i praktiken, genom att skapa 
olika projekt och innehåll och dela information digitalt (Barone & Wright 2009). Lärare B berättar 
även att det är viktigt att hen använder sig av digitala verktyg och medier när det passar in i 
undervisningen och att inte endast ”använder det för användandets skull”. Blikstad-Balas (2015) 
hävdar att det är av stor vikt att forskningen analyserar hur digitala verktyg och medier kan bidra till 
elevers kompetensutveckling och lärares undervisningsmetoder. Särskilt viktigt är det att fastställa 
konkreta syften och utbildningsmål med användningen av digitala verktyg och medier, framförallt för 
att förbygga att digitala verktyg endast blir tekniska redskap i undervisingen. 

4.1.6 Tillgång till teknisk hjälp och support 
När det gäller den tekniska supporten på skolan uppger samtliga intervjuade lärare att de har tillgång 
till en vaktmästare. Dock har vaktmästaren inte alltid tid, möjlighet eller kunskap att hjälpa lärarna om 
det skulle uppstå tekniska problem. Vid större tekniska problem som berör smartboard, inloggningar 
eller hårdvara kan lärarna ta kontakt med en helpdesk på kommunen. Lärare A och C förklarar att 
ärenden som skickade till helpdesken kan ta lång tid att få hjälp med. Lärare C har vissa administrativa 
behörigheter och kan hjälpa till i de fall det gäller programhantering på datorer. Dock är hen inte alltid 
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tillgänglig eftersom vissa tekniska problem uppstår under lektionstid och det blir svårt att gå ifrån 
lektionen för att hjälpa kollegorna. Lärarna A, C, och D beskriver att det hade varit till stor hjälp att ha 
en IT-ansvarig anställd på skolan som bland annat kan ta fram olika program för eleverna och som kan 
vara tillgänglig även under lektionstid. Lärare A meddelar att hen inte alls är bra på att lösa tekniska 
problem när de uppstår. Lärare D löser de tekniska problem som uppstår på olika sätt och tar ibland 
hjälp av Google, hen berättar även: 
 

”vissa lärare kan avstå från att använda digitala verktyg, för att det strular och kan ta 
tid att fixa.” 

 
Säljö (2009) anser att tekniska svårigheter och problem kan påverka användningen av digitala verktyg 
och medier. Därför är det av betydande vikt att lärare och elever har tillgång till och möjlighet att få 
den tekniska supporten som de behöver.  

4.2 Lärarens roll i undervisningen med digitala verktyg och medier 

4.2.1 Grundläggande kunskap om digitala verktyg och medier 
Lärare A beskriver att hens kunskaper om digitala verktyg och medier är goda. Läraren förklarar att 
hens roll i undervisningen med digitala verktyg och medier är att bland annat hålla sig uppdaterad 
gällande nya webbsidor att använda. Webbsidorna och andra digitala medier ska vara stöttande för 
eleverna och vara till hjälp i undervisningen. Goda kunskaper och att hålla sig uppdaterad om diverse 
digitala verktyg att använda i undervisningssyfte är också något som lärare B, C och D redogör för. 
Lärarna beskriver att de har blivit mer bekväma i sin användning och framförallt i hur digitala verktyg 
och medier används på rätt sätt och till rätt syfte. Krumsvik (2011) poängterar att förändringar i 
läroplanen ställer krav på att lärare har en huvudsaklig kunskap om digitala verktyg och medier. 
Kunskaperna möjliggör att lärare kan undervisa med hjälp av digitala verktyg i olika ämnen och på så 
vis bidra med kunskaper och digital kompetens för eleverna (Krumsvik 2011). Barone och Wright 
(2009) beskriver att processen att utveckla digital kompetens hos eleverna är förknippad med lärares 
kunskaper inom digitala verktyg och medier. Lärares goda kunskaper kan hjälpa till att tillämpa 
digitala verktyg och medier i undervisningen. Användningen bidrar till att öka elevernas engagemang 
och intresse för det undervisade ämnet (Barone & Wright 2009). När det gäller hur användning av 
digitala verktyg och medier ska tillämpas anser Blikstad-Balas (2015) att det bör genomföras med 
hänsyn till vilket syfte undervisningen har. Ett bestämt syfte med undervisningen stödjer eleverna att 
utveckla digital kompetens och hjälper dem med fortsatta studier och digital användning i större grad.  

4.2.2 Planering och utformning av lektioner  
Samtliga intervjuade lärare redogör för att de tar hänsyn till att inkludera digitala verktyg och medier i 
sina lektioner vid planeringsarbete. Lärarna berättar att planering är en viktig del av undervisningen 
och genomförs också på olika sätt. Mer detaljerat anser lärare B att eleverna ständigt befinner sig nära 
tekniken och att det därför är viktigt för deras framtid att de utvecklar digitala kunskaper. Lärarens 
undervisning kretsar därför kring hur digitala verktyg och medier kan användas för att eleverna ska 
kunna utveckla förståelse för tekniken. Lärare B lyfter även fram en ytterligare anledning till varför 
det är så viktigt för eleverna att kunna navigera sig igenom digitala verktyg. Hen menar att digitala 
verktyg kommer att inkluderas i många av elevernas framtida jobb. Säljö (2009) hävdar att lärare 
ifrågasätter hur de på bästa sätt kan bidra till elevernas digitala kompetenser under olika faser av 
undervisningen och främst under planeringsarbetet. Skolor bör ta hänsyn till att utveckla elevernas 
digitala kompetens eftersom kunskaperna inkluderas inom olika användningsområden och flertal 
aktiviteter (Säljö 2009). Barone och Wright (2009) uppmärksammar att elevers kunskapsutveckling 
inom digitala verktyg och medier leder till digital kompetens som även stödjer eleverna att följa med i 
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samhälleliga förändringar och utveckling inom arbetsmarknaden.  
 
Lärare A berättar att hen har som mål att variera undervisningen, genom att först ha en genomgång 
och sedan se till att eleverna utför uppgifter med hjälp av digitala medier.  
 
Lärare D berättar att hen ibland ändrar undervisningens utformning utifrån olika digitala 
undervisningsmedier som hen hittar. I de fall när lektionstiden är begränsad, planerar läraren in tio 
minuter med digital användning i slutet av lektionen. Eleverna kan på så vis skriva in individuella 
texter i en redovisningsapplikation som läraren har kvar som bedömningsmaterial. Lärare C berättar 
att hen ställer sig olika frågor vid planeringsarbetet som behandlar vilket ämnesområde hen ska 
undervisa i. Även att ta hänsyn till om det finns tillgängliga verktyg och applikationer att använda i 
undervisningen är viktigt under planeringsarbetet berättar läraren. Säljö (2009) anser att användningen 
av digitala verktyg och medier i undervisningssyfte har medfört att nya undervisningsmetoder 
tillämpas, samt att olika frågor om hur undervisningen bör formas uppstår hos lärare. 

4.2.3 Pedagogisk undervisningsmetod  
Huruvida lärarna utvecklar lektionerna på ett pedagogiskt sätt samtidigt som digitala verktyg och 
medier inkluderas i undervisningen svarar lärarna att de gör det på olika sätt. Lärare A utgår från 
läroplanen och riktlinjer som beskrivs på skolverket. Läraren brukar inleda sina lektioner med en mini-
föreläsning där hen använder digitala verktyg och medier för att visa upp ett videoklipp, en bild eller 
en presentation som tillhör ämnet. Därefter jobbar eleverna självständigt genom att använda olika 
digitala medier för att exempelvis skriva ner sina tankar eller öva på olika begrepp digitalt. Krumsvik 
(2011) anser att elever kan använda digitala verktyg och medier på ett pedagogiskt sätt. Krumsvik 
(2011) menar att genomföra praktiska uppgifter i undervisningen hjälper eleverna vid 
kunskapsutveckling och inlärning av nya glosor. Lärare A redogör för information som går emot det 
som Blikstad-Balas (2015) fasställer. Blikstad-Balas (2015) anser att användningen av digitala verktyg 
och medier bland elever inte motsvarar de kraven som läroplanerna beskriver. Samt att 
undervisningens utformning inte är pedagogisk och brister i att tillföra eleverna nya kunskaper. Lärare 
B berättar att hen låter eleverna jobba med diverse digitala program, som exempelvis graf- och 
beräkningsprogram. Detta görs för att öka elevernas förståelse för hur olika datorprogram ska 
användas. Vilket kan stämma in med det som Barone och Wright (2009) hävdar, att elever utöver 
digital kompetens även utvecklar kunskaper och förmågor i hur olika typer av program fungerar och 
kan användas.  

Lärare D förklarar att hens lektioner inte hade varit pedagogiska utan digitala verktyg och att 
användningen hjälper hen att vara tydlig under sin undervisning. Lärare C redogör för att 
användningen av digitala verktyg och medier inte nödvändigvis innebär att undervisningen inte är 
pedagogiskt utformad. Läraren anser att digitala verktyg och medier kan förstärka det pedagogiska i 
undervisningen. Lärare C berättar att de digitala medier som hen använder är skapade av personer med 
kompetens inom pedagogiskt undervisningsmaterial. Programmen och applikationerna är därför 
kopplade till läromedlen och böckerna som eleverna använder i bland annat engelska undervisningen. 
Eleverna kan använda programmen och applikationerna för att genomföra olika övningar som är 
sammankopplade med ämnena i böckerna. Säljö (2009) lyfter fram att under tidigare 
utbildningsmetoder användes läroböcker som avser att behandla elevernas förmåga att läsa in fakta 
och annan information. Eleverna skulle sedan skapa en text där begrepp och grammatik används på 
rätt sätt. Dessa metoder bidrar endast till att elever behandlar den fakta som böckerna redogör för 
(Säljö 2009). Enligt Säljö (2009) leder tidigare metoder till att elever inte utvecklar kunskap och insikt 
inom ämnet som undervisas.  
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Lärare C berättar att digitala verktyg och medier i undervisningen kan hjälpa att tillgodose eleverna 
med feedback när läraren inte är tillgänglig under lektionen i det tillfället. Om eleverna upplever 
stavningssvårigheter kan de få förslag på hur ett ord stavas eller få lyssna på det digitalt och prova sig 
fram, på så sätt blir de mer självgående i sitt lärande. Olika undervisningsstrategier som gynnar 
eleverna i språkundervisning anser Krumsvik (2011) som en viktig faktor. Lärare ska kunna ta hjälp av 
digitala verktyg och medier för att stödja elevernas inlärning. Krumsvik (2011) hävdar även att 
pedagogisk användning av digitala verktyg och medier blir allt vanligare bland lärare i 
undervisningssyften. För att utnyttja olika användningsområden bör lärare sträva efter att koppla 
samman ämnet som undervisas med den digitala användningen på ett enkelt och förståeligt sätt 
(Krumsvik 2011).   Däremot anser Säljö (2009) att kunskapsutveckling inte är beroende av hur digitala 
verktyg och medier används i undervisningen. Säljö (2009) hävdar istället att det är samhället och 
sociala sammanhang som har börjat tolka och förstå innebörden av kunskap och vilka fördelar 
kunskapsutveckling inom ett visst ämne kan medföra. Även Barone och Wright (2009) påstår att 
undervisningsformer som endast fokuserar på användningen av olika digitala verktyg och medier inte 
alltid leder till digital kompetens hos elever. Som omväxling bör lärare istället förse elever med nya 
metoder och tillvägagångssätt att tillämpa i undervisningen (Barone & Wright 2009). 

4.2.4 Användning av nya tillvägagångssätt i undervisningen 
Lärare C och lärare D redogör för att de gärna tar till sig nya arbettssätt och är inte rädda att prova nya 
tillvägagångssätt där digitala verktyg och medier kan tillämpas. Bland annat berättar lärare D att hen 
har hittat nya användningsområden som kan tillämpas med få enheter. Genom att låta eleverna 
använda surfplattorna gemensamt kan de exempelvis slå upp engelska ord med hjälp av ordlistor på 
nätet. Lärarens motivering till det nya arbettsättet är att fysiska uppslagsböcker är en gammal metod 
att gå tillväga när det gäller att söka upp ord. Eleverna kan ha mer nytta av att lära sig att slå upp ord 
digitalt eftersom det är ett sätt som de även kommer att använda i framtiden.  Lärare C beskriver att 
hen gärna använder sig av digitala tillvägagångssätt i undervisningen och avstår gärna från ”penna och 
papper”. Krumsvik (2011) uppmärksammar att lärares arbetssätt förändras i samband med uppkomsten 
av nya riktlinjer som elever ska uppnå. Därför är det viktigt att lärare bidrar med passande 
förändringar i undervisningen som kan passa eleverna. Lärare bör ha en uppfattning om olika 
användningsområden och kontexter där digitala verktyg och medier kan tillämpas och som kan hjälpa 
elever att utveckla ny kunskap (Krumsvik 2011). Att tillämpa nya metoder under lektionstid är en 
faktor som även Barone och Wright (2009) identifierar. Barone och Wright (2009) menar att 
undervisningens innehåll och genomförandeprocesser skiljer sig från tidigare eftersom 
kunskapsförmågor som avser digital kompetens ställer nya krav på eleverna. Det innebär bland annat 
att elever ska kunna utnyttja olika webbsidor för att söka upp information och utveckla kompetens i att 
läsa digitalt därför är tillämpningen av nya metoder i undervisningen viktigt (Barone & Wright 2009). 
Att lärare tar hänsyn till vilka metoder och tillvägagångssätt eleverna kan ha nytta av i framtiden är 
något som Säljö (2009) anser är positivt. Elevernas utveckling av digital kompetens och för digitala 
verktygs och mediers olika användningsområden gynnar eleverna i framtida studier, arbetsliv och 
sociala situationer (Säljö 2009). 
 
Lärare A och C använder sig av digitala medier när elever ska göra skriftliga prov och menar att det är 
ett nytt tillvägagångssätt i sin undervisning. Att tillämpa digitala prov underlättar bland annat 
rättningen eftersom olika digitala medier innehåller en självrättande funktion. Krumsvik (2011) anser 
att digitala verktyg och medier har bidragit med olika användningsområden i undervisningen och att 
många lärare testar elevernas kunskaper med hjälp av digitala prov. Lärare C tycker att förmågorna 
som elever ska praktisera och ha kunskap om är oberoende av om det genomförs digitalt eller med 
hjälp av papper och penna. Ett exempel är att elevernas texter ska vara uppbyggda på samma sätt och 
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att presentationer ska ha samma innehåll även om tillvägagångssättet är digitalt. Lärarens uppfattning 
stämmer inte överens med litteraturstudien. Barone och Wright (2009) anser att det har uppkommit 
nya krav som elever ska uppfylla i samband med den ökade användning av digitala verktyg och 
medier i undervisningen. Elever bör utveckla kunskap i hur olika webbsidor används för att kunna 
söka upp relevant fakta och information inom diverse ämnen. Det kunskapsområdet kräver även att 
elever har förståelse och kan tolka digitala texter för att slutligen formulera om texten och 
kommunicera den digitalt (Barone & Wright 2009).  

4.3 Skolledningens roll i användningen av digitala verktyg och medier 

4.3.1 Resurshantering 
När det gäller hur skolledningen hanterar resurser och tillgång till digitala verktyg och medier 
uppfattar lärarna att det är positivt inom det området. Lärare B och lärare C berättar att ledningen är 
öppen för att köpa in digitala enheter och att lärarnas efterfrågan på nya digitala verktyg blir 
tillgodosedda utifrån de förutsättningar som skolledningen har. Skolledningen satsar tillsammans med 
kommunen på bland annat mjukvaror som kan vara bra och utvecklande för elevernas inlärning. 
Lärare B och D redogör för att deras möjligheter att undervisa med digitala verktyg har ökat och att de 
har fått tillgång till surfplattor och lego-robotar att använda under programmerings undervisning. 
Utöver det är alla klassrum utrustade med smartboards. Lärare C uppfattar att tillgången till digitala 
enheter hade kunnat vara bättre. Hen beskriver även sin förståelse för att skolans budget kan vara en 
orsak som sätter gränser för tillgången till en-till-en enheter. Ottestad (2013) hävdar att det krävs 
betydande insatser från skolledningen som behöver vidarutveckla och följa upp användningen av 
digitala verktyg och medier i undervisningen. Ottestad (2013) uppmärksammar att skolledningens 
uppgifter innefattar att kunna förse skolan med resurser och tillhandahålla digitala verktyg för lärare 
och elever.  

4.3.2 Tillgång till kurser och utbildningar 
På frågan om skolledningen har en aktiv roll när det gäller användningen av digitala verktyg och 
medier svarar tre av fyra lärare ja. Lärare A och B redogör för att skolledningen förser lärarna med 
kurser och utbildningar, särskilt vid implementering av nya system som ska införas i skolan. Lärarna 
berättar att ledningen uppmuntrar dem att gå på externa utbildningar gällande användning av digitala 
verktyg och medier. Lärare B anser att hen har fått tillgång till utbildningar inom programmering och 
att det har medfört att hens kunskaper inom det området ökat. Den ökade kunskapen inom området har 
även varit en viktig anledning till att användningen av digitala verktyg och medier på hens lektioner 
ökat. Barone och Wright (2009) hävdar att en skolledning som erbjuder sina lärare tillfällen att bredda 
och utvidga sina förkunskaper inom användning av digitala verktyg och medier leder till ökade 
möjligheter för eleverna. Eleverna kan med hjälp av lärares kunskaper om digitala verktyg och medier 
utveckla sin digitala kompetens (Barone & Wright 2009). Även Skolverket (2016) lyfter fram att 
lärares otillräckliga kunskap gällande hur digitala verktyg och medier kan utnyttjas på ett praktiskt sätt 
i undervisningen kan ligga till grund för att elevernas digitala kompetens brister. Säljö (2009) menar 
att skolledningen bör uppmärksamma olika kunskapsförmågor som eleverna förväntas uppnå och 
däribland digital kompetens. Det innebär ett aktivt arbete av att vidareutveckla lärarnas kunskaper 
inom olika digitala verktyg och deras förståelse för hur verktygen kan användas i undervisningen 
(Säljö 2009). 

4.3.3 Organisation och utformning av lärandeprocess  
Lärare D berättar att skolledningen inte har en stor roll när det gäller lärandeprocessen. Läraren 
förklarar att det är mest kollegorna som tipsar varandra om olika applikationer och webbsidor som kan 
användas i undervisningen. Vidare berättar lärare B att hen har väldigt mycket frihet i hur hen lägger 
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upp sina lektioner och undervisning, vilket även lärare C redogör för. Lärare C beskriver att 
allteftersom lärarna utvecklar grundkunskaper i användningen av digitala verktyg och medier har de 
släppt friare. Lärarna kan använda olika applikationer valfritt, beroende på vad som passar in i deras 
undervisning. Arbetssätten som lärarna redogör för säger emot påståendet från Barone och Wright 
(2009). Barone och Wright (2009) lyfter fram att det är skolledningens ansvar att bestämma 
undervisningens utformning och innehåll samt att skolledningen bör anordna och fastlägga tidsplaner 
för lärare. 

4.3.4 Instruktioner, stöd och vägledning  
Lärare C uppfattar att ledningen på skolan har en väldigt aktiv roll inom digital användning i form av 
att de bland annat implementerar nya digitala system som lärare kan använda sig av. Användningen 
kan även utnyttjas utanför lektionstid och kan stödja och hjälpa lärare att exempelvis dokumentera 
elevernas betyg digitalt. Samtliga lärare lyfter även fram att skolledningen har ett intresse och 
förväntan på att lärare ska använda sig av digitala verktyg och hålla sig uppdaterade med olika 
applikationer som kan tillämpas i undervisningen. Lärare B berättar att skolledningen har skapat en 
vision om att eleverna på skolan ska vara väldigt kunniga inom tekniska verktyg och framförallt inom 
programmering. Hen anser att det är ett väldigt bra och fokuserat utgångsläge att arbeta mot. Vidare 
förklarar lärare C att det finns ett minimumkrav för vilka digitala verktyg en undervisande pedagog 
ska känna till och använda sig av i sin undervisning. Säljö (2009) hävdar att det blir allt viktigare att 
skolledningen tar i beaktande att ställa krav i planeringsammanhang. Det bör genomföras för att 
undervisningens utformning har förändrats i samband med användningen av digitala verktyg och 
medier och för att eleverna ska kunna utveckla diverse kompetenser (Säljö 2009). Ottestad (2013) 
anser att skolledningen även ska ge anvisaningar om hur arbetet med digitala verktyg och medier ska 
tillämpas i undervisningen. Även att fastlägga planeringar och sätta upp mål som skolan kan följa och 
uppnå (Ottestad 2013). Att ha fastställda mål är en faktor som även Calvani et al. (2008) hävdar är 
viktig. Calvani et al. (2008) menar att skolledningen behöver förstå vilka krav och kompetenser 
eleverna ska uppnå för att kunna fatta beslut om centrala faktorer att behandla i undervisningen. 
Tydliga mål bidrar även till att lärare bättre kan utföra planeringar av sina lektioner (Calvani et al. 
2008).  

Lärare C och lärare D berättar att ledningen erbjuder sina anställda inspirationsmöten där de lyfter 
fram viktiga digitala verktyg och medier som kan användas i undervisningen. Lärarna får möjlighet att 
prova och arbeta med verktygen under mötena för att sedan tillämpa olika arbetsformer i sin egen 
undervisning. Lärare B förklarar att personen som leder mötet oftast är kunnig i det som instrueras och 
klargör fördelar med verktyget och dess huvudsakliga användningsområden. Lärare C berättar att 
skolledningen anordnade flera informationsmöten om digital användning när surfplattor köptes in för 
första gången. Mötena handlade om att lärare skulle få en djupare förståelse för hur surfplattorna 
används och vilka applikationer som finns tillgängliga och kan användas. Krumsvik (2011) hävdar att 
skolledningen bör rikta in sig på att skapa planeringar om hur digitala verktyg och medier kan 
utnyttjas för undervisningssyfte eftersom det underlättar att arbeta mot ett gemensamt mål i 
undervisningen. Krumsvik (2011) beskriver även att instruera och handleda lärarna om digitala 
verktyg och mediers olika funktioner är betydelsefullt. Det är viktigt att öka förståelsen hos lärare för 
hur digitala verktyg kan användas i omväxlande situationer och främst i situationer där kunskap till 
elever ska förmedlas (Krumsvik 2011). Även Barone och Wright (2009) lyfter fram att det är viktigt 
att lärare får en grundlig förståelse och att vägledning av olika undervisningsmetoder underlättar för 
lärare att utforma undervisningen och den kunskap som bör ställas i centrum. Vidare hävdar Barone 
och Wright (2009) att när lärare förstår hur användningen av digitala verktyg och medier kan utveckla 
digital kompetens hos eleverna ökar även elevernas intresse och deltagande i undervisningen. Beach 
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(2012) uppmärksammar att när vägledning och stöd från skolledningen saknas kan det ge negativa 
effekter i form av att de digitala verktygen inte sammanförs i undervisningen.  

4.3.5 Kunskapsspridning kollegor emellan 
Samtliga lärare redogör för att det förekommer kunskapsspridning kollegor emellan genom olika 
pedagogiska möten där det digitala arbetet diskuteras. Lärare B menar att även observationer av andra 
lärares lektioner har förekommit. Det bidrar till att lärare kan inspireras av varandra och dela med sig 
av sina åsikter och idéer. Lärare B berättar även att det förkommer både formella och informella träffar 
där kollegorna delar med sig av olika mjukvaror som de använder och i vilka undervisningssituationer 
dessa är lämpliga. Det är ”ett kollegialt lärande” som lärare C beskriver och det hjälper lärarna att ta 
del av information om olika applikationer och program att tillämpa i undervisningssyften. Krumsvik 
(2011) lyfter fram vikten av att kollegor utbyter kunskap med varandra gällande användning av 
digitala verktyg och medier. Genom kunskapsspridning kollegor emellan kan undervisningens innehåll 
förbättras och utvecklas, vilket även stödjer när ett gemensamt mål ska uppnås (Krumsvik 2011).  

4.4 Teknologisk kompetens 
Lärare B redogör för att eleverna är duktiga inom en viss typ av teknologisk kompetens eftersom de 
lever nära den digitala tekniken i sin vardag. Eleverna har därför färdigheter i hur en surfplatta eller en 
smarttelefon fungerar och även erfarenhet av att använda sig av olika applikationer. Lärare C menar att 
elevernas kunskaper brister när de ska använda datorer eftersom eleverna inte brukar eller har vana av 
att använda datorer. Samtliga lärare uppfattar att eleverna har svårigheter i hur en dator startas upp och 
stängs av eller hur de kan öppna upp datorprogram som Word och Excel. Eleverna har även 
svårigheter att förstå när läraren ger anvisningar om att starta upp webbläsaren. Lärare A beskriver att 
teknologiska förmågorna som eleverna behöver jobba mer med innefattar att använda sig av 
programmet Word. Eleverna behöver öva på att klippa och klistra in i ett dokument, lägga in bilder 
och länkar, arrangera text och bild i samma dokument och använda sig av rättstavningsfunktioner. 
Lärare C redogör för att användningen av digitala verktyg och medier utvecklas gradvis från årskurs 
fyra till årskurs sex. Eftersom läraren har haft samma elever i tre år har även elevernas kunskaper 
gällande digital användning utvecklats. Lärare C berättar att elevernas användning i årskurs 6 är mer 
ingående och att de klarar av att genomföra presentationer på Powerpoint och göra egna filmklipp. 
Barone och Wright (2009) anser elevers användning av digitala verktyg och medier böjar tidigt i deras 
utbildning. I början av användningsprocessen kan lärare inrikta sig på att presentera olika verktyg och 
deras huvudsakliga användningsområden. Det görs främst för att elever ska bekanta sig med verktygen 
och göra olika försök i att använda dem. Användning utvecklas till mer ingående processer ju längre 
eleverna kommer i sin utbildning (Barone & Wright 2009). Vidare uppmärksammar Barone och 
Wright (2009) att utöver den digitala kompetensen utvecklar eleverna även kunskaper och kompetens 
inom användning av olika datorprogram. Det gäller främst presentationsprogram som exempelvis 
Powerpoint, dessa kompetenser kan gynna eleverna i kommande utbildning (Barone & Wright 2009). 
Lärare A redogör för att hen tillsammans med eleverna har börjat jobba med att ta ett ”data-körkort” 
för att vidareutveckla elevernas kunskaper i hur en dator fungerar och kan användas. Detta praktiserar 
även lärare C med sina elever och menar att hen fokuserar på att lära ut grundläggande kunskaper. Det 
innefattar bland annat hur en dator startas och stängs av och hur ett Word-dokument kan öppnas på en 
dator. Eleverna övar också på att skriva in URL-text för att komma in på rätt webbsida och hur bilder 
kan sparas på en dator genom att högerklicka. Säljö (2009) påstår att för att elever ska kunna utnyttja 
internetuppkoppling och handskas med olika digitala verktyg kräver det att de har ett varierat tekniskt 
kunnande och framför allt digital kompetens. Därför bör lärare inrikta sig på att i första hand lära ut 
och förmedla grundläggande kunskaper till elever för att kunna skapa och förstärka deras insikt i hur 
olika digitala verktyg används (Säljö 2009). 
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4.4.1 Kunskap om funktioner och användningsområden  
Lärare C anser att elevernas teknologiska kompetens är dålig eftersom de utanför skolan inte använder 
digitala verktyg och medier på samma sätt som på lektionerna. Läraren anser att det kan leda till att 
deras digitala värld blir nischad och endast består av att använda sig av sociala medier och att spela 
spel på applikationer. Lärare D förklarar att när hen presenterar nya applikationer eller webbsidor för 
eleverna brukar de känna till dess funktioner och lär sig även använda verktygen väldigt snabbt. Att 
eleverna behärskar den digitala användningen menar lärare D beror på att många av eleverna har 
tillgång till digitala verktyg hemma. Blikstad-Balas (2015) hävdar att det finns skillnader mellan 
elevers personliga kompetenser och kompetenser som elever ska utveckla i samband med användning 
av digitala verktyg och medier i undervisningen. Blikstad-Balas (2015) poängterar att elever bör kunna 
separera mellan de olika kompetenserna för att få nytta av den digital användningen som 
undervisningen avser. 

Lärare D berättar att det har skett en förändring av elevernas kunskap gällande hur olika applikationer 
och webbsidor ska användas. Läraren beskriver att eleverna efter upprepade genomgångar har blivit 
mer kunniga och självgående i sitt tillvägagångssätt. Hen uppfattar även att utvecklingen av elevernas 
teknologiska kunskaper beror på den ökade användningen av digitala verktyg och medier. Användning 
av digitala verktyg och medier förekommer i undervisningssammanhang med minst två ämneslärare. 
Lärare D förklarar även att eleverna tränar på teknologiska förmågor i flera ämnen och det bidrar till 
att de blir duktigar på att hantera olika digitala verktyg. Även lärare A och lärare C redogör för att det 
finns skillnader i elevernas teknologiska kunskaper och att genom åren har det skett en ökning av 
elevernas kompetenser. Zheng et al. (2013) påstår att en regelbunden och upprepad användning av 
digitala verktyg och medier bidrar till att utveckla och förbättra elevernas kunskap. Särskilt inom hur 
digitala verktyg ska användas och deras olika funktioner. Att utveckla elevernas förmåga och 
förståelse för hur digitala verktyg och medier används ingår i Skolverkets (2017) riktlinjer. Skolverket 
(2017) beskriver att elevers förståelse för hur digitala verktyg och medier tillämpas i olika 
förhållanden bör uppmuntras i undervisningen. Vidare hänvisar Calvani et al. (2008) till att digital 
kompetens som helhet är uppdelad i olika delar. En av delarna som ingår inom digital kompetens är 
elevernas teknologiska förmågor och kunskaper som enligt Calvani et al. (2008) kan genom övning 
åstadkommas på ett snabbt sätt. 

4.4.2 Hantering av tekniska svårigheter 
Hur eleverna hanterar tekniska svårigheter uppfattar lärarna på olika sätt. Lärare A och lärare B 
uppfattar att vissa elever är lösningsorienterade och förstår hur de ska göra och gå tillväga för att lösa 
tekniska svårigheter. Medan andra elever inte har någon uppfattning om vad som behöver göras för att 
kunna gå vidare till nästa steg. Lärare A och B berättar att de tekniska problemen som eleverna brukar 
uppleva är lätta att lösa och handlar om exempelvis felstavning vid inloggning. Det kan även handla 
om svårigheter som gäller vilken webbsida som ska användas eller om applikationen är nerladdad på 
surfplattan. Lärare D uppfattar att eleverna är ”mer avslappnade än många vuxna” när de stöter på 
tekniska svårigheter och att några av dem vet hur problemet ska lösas. I vissa fall frågar eleverna 
läraren om hjälp eller så tar de hjälp av varandra. Däremot förklarar lärare C att eleverna har väldigt 
lite tålamod när tekniska svårigheter uppstår. Eleverna är oftast oförmögna att jobba vidare utan hjälp 
från läraren. Läraren C uppfattar att eleverna inte kan hantera tekniska svårigheter på ett systematiskt 
sätt och brukar ge upp när problemet inte löser sig med detsamma. Lärare C uppfattar att många 
svårigheter uppstår eftersom eleverna inte läser igenom vad det står på skärmen och brukar lägga in 
filer i fel mappar. Eleverna klickar även på annat än det som läraren ger anvisningar om. Läraren 
förklarar att det är mycket på skärmarna som lockar vid användningen av en dator eller en surfplatta. 
Calvani et al. (2008) anser att teknologisk kompetens består av hur elever använder och handskas med 
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olika digitala verktyg och medier. I samband med användningen bör eleverna ta hänsyn till att rätta sig 
efter de digitala verktygen för att kunna hantera olika tekniska problem. Eleverna ska även använda 
lämpliga tillvägagångssätt och relevanta metoder för att lösa olika tekniska svårigheter (Calvani et al. 
2008). Calvani et al. (2008) menar att elever bör ha en förståelse om hur de kan interagera med 
digitala verktyg och medier för att komma fram till önskat resultat.  

4.4.3 Användning av logiska tillvägagångssätt  
Lärare A, B och C beskriver att det finns stora brister i elevernas logiska tillvägagångssätt när digitala 
verktyg och medier används i undervisningen. Det blir särskilt tydligt när eleverna ska använda sig av 
sökmotorn Google. Många elever söker på hela meningar och långa frågor istället för på nyckelord. 
Lärarna menar att eleverna behöver jobba mer på hur de ska söka för att få fram rätt resultat och 
plocka bort sökresultat som de inte behöver. Framförallt betonar lärare B att det är av stor vikt att 
eleverna analyserar vilken webbsida de väljer att hämta information ifrån och att eleverna inte endast 
väljer den första som dyker upp. Barone och Wright (2009) menar att elever utvecklar förståelse för 
olika tillvägagångssätt när informationssökning sker digitalt. Calvani et al. (2008) påstår att 
teknologisk kompetens innefattar att eleverna ska kunna tillämpa och utöva logiska metoder och 
tillvägagångssätt när de genomför olika sökningar på webben. Även Säljö (2009) uppmärksammar att 
det är viktigt att elever kan bestämma vilken metod att ta sig an vid informationssökning för att få 
fram användbar och lämplig information.  

4.5 Kognitiv kompetens  

4.5.1 Informationshantering  
Lärare B berättar att hens elever inte har tillämpat digital informationssökning väldigt mycket och att 
det inte har varit huvudsyftet i hens undervisning. Istället menar läraren att när elever har olika frågor 
och funderingar brukar de fråga hen om svar. Däremot tillämpar lärare C informationssökning i sin 
undervisning och berättar att i samband med att eleverna söker upp information på nätet kan 
diskussioner om källkritik förekomma. Läraren informerar eleverna om vilka webbsidor som är bra att 
använda sig av. Även lärare A och lärare D berättar att de styr mycket under lektionstid och väljer 
därför ut länkar som de lägger ut på klassens gemensamma blogg. Dessa länkar behandlar det aktuella 
ämnet som undervisas och eleverna kan använda sig av dem vid informationssökning. Lärare D menar 
att det underlättar för både lärare och elever att ha utvalda webbsidor i förhand eftersom att det är 
väldigt svårt att hjälpa 20 elever att navigera rätt på en 40 minuters lektion. Lärare A menar att 
eleverna får jobba självständigt med att tolka och tyda texten, och att de kan fråga om hjälp när de har 
olika svårigheter som handlar om textinnehållet. Lärare A tar hänsyn till att välja ut webbsidor som 
har ett lättare språk och som är lätta att förstå. Hen förklarar också att det finns vissa elever i klassen 
som har ett annat modersmål än svenska vilket kan medföra att de upplever språksvårigheter och i 
dessa fall behöver använda sig av ”Google translate” för att översätta ord som de inte förstår. När 
eleverna får möjlighet att valfritt välja webbsida vid informationssökning berättar lärare A att eleverna 
i de fallen oftast väljer Wikipedia. Läraren anser att texten på webbsidan Wikipedia är svår för 
eleverna att tyda och förstå. När det däremot gäller att tolka informationen från de webbsidor som 
läraren har valt ut klarar eleverna av att göra det på ett bra sätt.  

En av de faktorer som ingår inom kognitiv kompetens är informationshantering som Calvani et al. 
(2008) menar är att kunna ta del av och särskilja fakta för att sedan anordna den efter dess olika 
innehåll och syfte. Elever ska kunna utveckla färdigheter i att läsa, tolka och förstå texter. Calvani et 
al. (2008) hävdar att digitala verktyg och medier ökar elevernas förståelse för hur olika faktatexter kan 
granskas och analyseras för att kunna fastställa relevant information att använda sig av. Vidare påstår 
Calvani et al. (2008) att under informationshantering använder elever även kritiskt tänkande som är en 
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grundfaktor för nästa steg där elever skapar nytt innehåll. Barone och Wright (2009) påstår att elever 
genom användning av digitala verktyg och medier utvecklar kunskap och förståelse för hur olika texter 
kan tydliggöras och tolkas. Vidare hävdar Barone och Wright (2009) att elevers goda prestationer 
inom digital läsning och förståelse för texter med varierat innehåll, hänger samman med den aktiva 
användningen av digitala verktyg i undervisningen. Informationshantering och användning av digitala 
medier kan påbörjas genom att lärare väljer ut webbsidor anpassade för elevers informationsbehov och 
det undervisade ämnet (Barone & Wright 2009).  
 
Att läsa och tyda information online är elever positivt inställda till, som framgår av Beach (2012) 
studie. Eleverna menar att digitala texter är enklare att behandla och bidrar därför till att läsprocessen 
blir effektivare (Beach 2012). Beach (2012) är kritisk till undervisningsmetoden där elever läser texter 
digitalt och beskriver att det begränsar eleverna framsteg och kunskapsutveckling. Beach (2012) anser 
att informationen som är tillgänglig online är i många fall väldigt omfattande, vilket motverkar elevers 
förmåga att läsa grundligt och utveckla en fullständig förståelse för texten. Av den orsaken hävdar 
Beach (2012) att det krävs vidare analyser om hur digital läsning kan bidra till kunskapsutveckling hos 
elever.  

4.5.2 Nyskapande av innehåll 
Lärare A och lärare B uppfattar att eleverna har svårigheter att skapa nytt innehåll och menar att det är 
väldigt prövande för dem att sammanfatta text med sina egna ord. Särskilt utmanande är det för 
eleverna att förstå vilka ord, begrepp och nyckelord de ska använda sig av i individuella 
sammanfattningar av text. Eleverna har svårigheter med att identifiera rätt information och relevanta 
delar av fakta som de söker upp digitalt. Båda lärarna redogör för att de jobbar aktivt med att lära 
eleverna hur de kan skapa sammanfattande texter genom att välja ut stödord och fokusera på det 
centrala i en text. Lärare A berättar att vissa elever skriver av informationen som de får tillgång till 
digitalt och att i de sammanhang när eleverna förstår vad de skriver är det accepterat. Lärare A berättar 
även att några elever kan ha svårigheter att förstå informationen som finns tillgänglig digitalt, och 
eleverna kan i de fallen behöva studiehandledning. Även lärare D redogör för att elevernas förmåga att 
skapa nytt innehåll kan påverkas av deras språkkunskaper. Språkkunskaperna i engelska är inte starka 
hos alla elever. Däremot har de elever med bättre kunskaper inom språket inga svårigheter att 
sammanfatta en lärobokstext som de har läst med hjälp av surfplattan. Trots att vissa elever behärskar 
språket bra uttrycker läraren att det är relativt mycket svårare för dem att söka information på nätet och 
omvandla den till sin egen. Lärare C beskriver att i hens klass är elevernas förmåga att skapa nytt 
innehåll ganska god. Lärare C berättar att hen håller i genomgångar som visar steg för steg hur skapa-
processen går till. Läraren brukar även visa upp korta filmer till eleverna som hen har skapat, för att 
eleverna ska få inspiration och större inblick i hur de kan skapa egna filmer och presentationer. Även 
lärare C jobbar mycket med nyckelord och uppmuntrar eleverna att läsa texter digitalt för att sedan 
göra egna sammanfattningar. Ibland sker den processen muntligt där eleverna istället får berätta och 
prata om olika bilder. Lärare C uppfattar att kunna skapa nytt innehåll är en förmåga som eleverna 
börjar träna på i tidigare årskurser, vilket är anledningen till att den förmågan hos eleverna är god.  

Calvani et al. (2008) hävdar att digital kompetens är sammanhängande med andra kunskaper som 
elever ska utvecklas inom, en av kunskaperna är förmågan att reflektera över och framställa ny 
information. Eleverna ska ha en förståelse för hur information kan skapas genom användningen av 
digitala verktyg och medier (Calvani et al. 2008). Beach (2012) uppmärksammar att elevers kunskaper 
i att bearbeta och skapa olika texter som de läser digitalt brister, trots att eleverna fick möjlighet att 
välja vilka texter de skulle inhämta informationen ifrån. Barone och Wright (2009) menar att elever 
påbörjar användningen av digitala verktyg och medier i mindre omfattning för att sedan utöka 
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användningen i syfte att skapa nytt innehåll och nya projekt. Barone och Wright (2009) identifierar att 
elever bör ha förmåga att använda olika informationskällor genom att läsa texter digitalt och 
självständigt formulera om informationen. Skolverket (2017) påpekar vikten av att elever i samband 
med informationssökning ska ta hänsyn till relevanta delar i informationen och informationens 
tillförlitlighet. Säljö (2009) hävdar att elever med hjälp av digitala verktyg och medier ska kunna 
sammanställa och redogöra för huvudsaklig information på ett produktivt sätt. 

4.5.3 Problemlösning och kreativt tänkande  
Lärare A berättar att eleverna har blivit mer kreativa och lösningsorienterade i situationer där olika 
frågor och funderingar kommer upp i undervisningen. Vissa lektioner uppmuntrar att eleverna 
självständigt hittar svar och lösningar på ledtrådar som lärarna ger. Det gör eleverna genom att 
använda sig av internet och Googles sökfunktion. Lärare C uppfattar att eleverna är 
lösningsfokuserade när det gäller att tolka olika texter och kan använda sig av ”Google translate" eller 
”Google bilder” för att söka upp vad olika ord betyder. Lärare C berättar att i årskurs 6 är det vissa 
elever som väljer att göra digitala presentationer istället för att rita för hand. Läraren menar även att de 
elever som har svårigheter med att hålla en presentation inför klassen kan göra en digital film istället. 
Eleverna hittar nya sätt att prestera och nyttja de digitala verktygen på och lärare C menar att eleverna 
måste vara bekväma i sin användning med digitala verktyg och medier för att kunna lösa problem som 
uppstår. Elevernas förmåga att lösa problem blir tydlig när de spelar språkutvecklande spel i olika 
applikationer. Lärare C redogör för att eleverna lär sig och anpassar sig till språket på ett annat sätt 
med hjälp av digitala medier. Däremot blir det svårare för eleverna att lösa problem i situationer där de 
inte har haft möjligheten att öva på sin lösningsorienterade förmåga. Skolverket (2017) anser att 
digitala verktyg och medier ska stödja elevers förmåga att hitta svar på olika problem och olika 
frågeställningar. Med hjälp av digitala verktyg och medier ska eleverna även utveckla kunskaper i att 
analysera och tänka igenom hur olika svårigheter kan bearbetas för att komma fram till lösningar 
(Skolverket 2017). Calvani et al. (2008) påstår att digital kompetens innehåller kunskapskrav som 
bland annat behandlar elevers logiska tänkande och problemlösningsförmåga. Enlig Calvani et al. 
(2008) kan elever åstadkomma vissa kunskapskrav relativt snabbt medan andra kunskapskrav behöver 
praktiseras över en längre period och under upprepade gånger för att kunna uppnås. 

Lärare B berättar att elevernas förmåga att lösa problem och tänka kreativt blir väldigt konkret och 
tydlig inom programmering, eftersom eleverna stegvis testar sig fram och förstår hur de ska gå tillväga 
för att lösa olika svårigheter. Läraren beskriver programmering som ett väldigt bra verktyg för 
progressiv och explorativ problemlösning. Lärare B menar att en omedelbar återkoppling hjälper 
eleverna att ändra om efter hur resultatet visar sig. Genom att eleverna jämför arbetsprocessen med 
varandra kan de modifiera resultatet och ”göra det till sitt eget”. Lärare B uppfattar att programmering 
gynnar eleverna genom att den tillåter lösningar på elevernas egen ambitionsnivå, vilket bidrar till att 
arbetsprocessen och resultatet blir individualiserat. Vidare berättar lärare B att digitala verktyg och 
medier tillåter eleverna att jobba kreativit på olika sätt och underlättar arbetsgången att omvandla en 
idé till verklighet. Läraren anser att det finns många möjligheter till kreativitet och problemlösning när 
eleverna jobbar digitalt och det är något som hen uppmuntrar sina elever att göra. Lärare B menar att 
det kan handla om att elever har en idé om en design, som de gör online för att sedan skriva ut den på 
en 3D printer. Det kan även gälla att elever har en idé om hur en robot ska bete sig och programmerar 
den på så vis att roboten utför de funktionerna. Lärare B nämner även att eleverna ritar olika bilder 
digitalt och att det nämnda är några av arbetssätten som läraren försöker jobba mer med under sina 
lektioner. Calvani et al. (2008), Skolverket (2017) behandlar olika kognitiva förmågor som ingår inom 
digital kompetens, däribland kreativ förmåga hos elever som undervisningen ska hjälpa att utveckla. 
Med hjälp av kreativt tänkande kan elever lösa olika problem och bedöma resultatet genom olika 
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metoder och genom att använda digitala verktyg och medier. Undervisningen ska skapa motivation 
hos eleverna och en ökad förståelse för hur olika funderingar kan lösas digitalt. Användningen av 
digitala verktyg och medier ska även hjälpa eleverna att praktisera olika tillvägagångssätt i olika 
situationer, och bör även utveckla elevers förmåga att omvandla sina idéer till verklighet (Calvani et 
al. 2008, Skolverket 2017).  

4.5.4 Kritisk informationsgranskning 
Samtliga lärare redogör för att elevernas källkritiska förmåga är väldigt dålig och bristfällig. Det har 
skett vissa förbättringar eftersom lärarna jobbar aktivt med att lära eleverna hur de kan ifrågasätta den 
information de får tillgång till. Den källkritiska förmågan som eleverna ska utveckla kunskap inom 
står även med i läroplanen som lärarna följer. Lärare A beskriver att eleverna behöver jobba mer på att 
vara källkritiska på nätet och fundera över vilken information de kan lita på. Även att eleverna ska 
förstå vilken sida de kan använda sig av när de söker information. Lärare A använder sig av olika 
metoder för att lära ut förmågan att vara källkritisk till eleverna. Bland annat så finns det falska 
webbsidor på nätet som andra lärare har byggt för att hjälpa elever i processen att kontrollera om 
angiven information är sann eller falsk. Eleverna får lära sig att den information som finns online inte 
alltid är sann. Eleverna får även förståelse för att Wikipedia inte alltid är tillförlitlig eftersom alla 
användare kan logga in och redigera informationen på webbsidan. Vidare diskuterar lärare A med 
eleverna att de bör ta hänsyn till när en webbsida senast uppdaterades och vem webbsidans avsändare 
är. Säljö (2009) anser att digitala verktyg och mediers användning i undervisningen ökar möjligheterna 
att använda olika informationskällor. Tillgången till  fakta från olika webbaserade hemsidor ställer 
krav på att elever framför information med hjälp av en källkritisk förmåga. Elever ska kunna bedöma 
om informationen de får tillgång till är riktig och relevant för att kunna återge informationen med ett 
källkritiskt förhållningssätt (Säljö 2009). Skolverket (2017) beskriver att eleverna ska ha kunskap om 
att fakta på nätet kan skilja sig åt mellan olika webbsidor och att informationen kan vara förmedlad ur 
olika perspektiv beroende på avsändare. Även Calvani et al. (2008) hävdar att för ett källkritiskt 
perspektiv ska elever uppmärksamma vem som är skapare till texten samt textens innehåll och 
tillförlitlighet.  

Lärare C förklarar att hen har börjat diskutera källkritik med sina elever i samband med att de har 
börjat använda sig av Google. Läraren uppfattar att det är alldeles för sent att börja diskutera källkritik 
i årskurs 4 eftersom många elever redan använder sig av sociala medier som Facebook och Instagram. 
Lärare C menar att eleverna får tillgång till mycket information på sociala medier och att mycket av 
den informationen inte är sann. Elevernas förmåga att tänka kritiskt på sociala medier brister, enligt 
lärare C upplever eleverna att informationen som laddas upp av människor i verkliga sammanhang 
alltid måste vara sann. Lärare C berättar att det blir enklare för eleverna att avgöra om information är 
riktig om den exempelvis uppstår i en film, eftersom eleverna har en förståelse för att filmer inte alltid 
speglar verkligheten. Lärare C berättar även att eleverna under vissa lektioner arbetar med 
bildredigeringsprogram, elevernas behandling av olika bilder bidrar till en ökad förståelse för när de 
ser manipulerade bilder på nätet. Barone och Wright (2009) identifierar en central förmåga som ingår 
inom digital kompetens är elevers förståelse för källkritik. Calvani et al. (2008) påstår att elever ska 
utveckla förståelse att kunna bedöma och urskilja att information kan tydas på skilda sätt i de 
sammanhang när informationen förmedlas via digitala medier eller i verkligheten.  
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4.6 Etisk kompetens 

4.6.1 Hänsyn till etiska förhållanden 
Lärare A berättar att vissa lektioner behandlar diskussionsfrågor om värdegrund och levnadsvillkor i 
världen. Läraren använder Unicefs hemsida för att öka elevernas kunskap om hur människor har det 
världen över. Frågor som diskuteras är bland annat varför det är ojämlikt mellan flickor och pojkar och 
varför inte alla barn har rätt att gå i skolan i vissa delar av världen. Eleverna får reflektera över 
frågorna genom att föreställa sig och skriva ner sina tankar om hur det skulle vara om just de befann 
sig i den situationen. Med hjälp av olika webbaserade hemsidor kan eleverna skriva ner sina tankar 
och åsikter om ämnet som diskuteras och svaren blir synliga för alla elever i klassen att ta del av. Detta 
menar läraren hjälper eleverna att utveckla varandras tankar och komma fram till fler resonemang att 
diskutera. Zheng et al. (2013) menar att digitala medier används till olika syften i undervisningen. 
Lärare tar hjälp av olika digitala medier för att visa upp olika omständigheter som olika länder 
befinner sig i och de nuvarande förhållandena i världen. Det kan vara till nytta för eleverna att få en 
helhetsbild av hur det ser ut i andra samhällen och andra delar av världen (Zheng et al. 2013). Zheng et 
al. (2013) uppmärksammar även att användningen av digitala medier bidrar till att elevers prestationer 
förbättras, särskilt i digitala skrivaktiviteter. Zheng et al.(2013) påstår att elever är positivt inställda till 
den digitala skrivprocessen. Det underlättar för eleverna att skriva när de vet att deras text delas med 
och läses av andra. Att ha specifika läsare motiverar även eleverna att skapa texter med större ambition 
och att anstränga sig för att skriva texter med bättre kvalitet (Zheng et al. 2013).  

4.6.2 Ansvarsfull och respektfull informationsdelning 
Lärarna redogör för att olika aspekter av att respektera på nätet har diskuterats på lektioner. Lärarna 
förklarar att det kan uppstå nätmobbning utanför skolan som är viktig att hjälpa eleverna med och reda 
ut på lektionstid. I samband med de diskussionerna lyfter lärare C upp hur viktigt det är att eleverna 
uttrycker sig på rätt sätt på nätet, vad som är tillåtet att skriva och hur elever som blir utsatta för 
nätmobbning kan må efteråt. Eftersom många elever använder sociala medier som Instagram, 
Facebook och Snapchat lyfter lärare A och C även upp att det som eleverna skriver på nätet finns kvar 
och att det är viktigt att tänka på vad de skriver till någon annan. Diskussioner med elever behandlar 
även att det är väldigt allvarligt när eleverna uttrycker sig hänsynslöst mot varandra även om det 
uppstår bakom en skärm. Elever får lära sig att kommentarer som inte är lämplig att säga ”face-to-
face” till en person ska inte skrivas på nätet. Lärare C berättar att det är viktig för eleverna att förstå 
det mänskliga med en dator och hindra att det blir en ”disconnect” mellan vad som sägs i verkligheten 
och vad som sägs via en skärm. Skolverket (2017) menar att elever ska utveckla en förståelse för hur 
användningen av digitala verktyg och medier kan påverka dem och deras omgivning. Skolverket 
(2017) påstår att det exempelvis kan gälla elevernas sätt att uttrycka sig på sociala medier. Ferrari 
(2012), Calvani et al. (2008) poängterar att elever bör ha förmågan och kunskapen att kommunicera 
digitalt ansvarsfullt och på ett respektfullt sätt. Eleverna ska ansvara för deras handlingar på digitala 
medier och dela sina tankar och uppfattning ur ett respektfullt perspektiv. Genom att ta hänsyn till 
etiska aspekter ska elever utveckla insikt i hur deras sätt att uttrycka sig på digitala medier kan påverka 
dem själva och andra användare (Ferrari 2012, Calvani et al. 2008).  

Gällande elevers ansvarstagande vid publicering av innehåll informerar lärare A, B och D att de inte 
har behandlat denna fråga i sin undervisning. Även lärare C redogör för att eleverna inte publicerar 
eget digitalt innehåll, dock publicerar eleverna mindre inlägg på klassens gemensamma blogg när de 
går i årskurs 6. Lärare C berättar att i samband med detta uppkommer diskussioner om vilka 
konsekvenser ett inlägg kan innebära. Diskussionerna behandlar att inlägget kan finnas kvar även om 
eleverna skulle ta bort det, även att det finns risker att en annan användare kopierar och publicerar om 
innehållet på ett fel sätt. Läraren tar även upp att inlägget kan spridas till flera miljoner användare och 
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att eleverna ska vara medveten om detta. Vidare menar lärare C att eleverna inte reflekterar omkring 
processen att ladda upp en bild eller annan typ av information på webbaserade hemsidor. Eleverna 
behöver utveckla kunskap och få insikt i vem som har tillgång till den information de väljer att dela 
digitalt. När det gäller att använda sig av olika bilder diskuterar därför läraren tillsammans med 
eleverna att bilder inte kan användas utan att ta hänsyn till vem de tillhör. Läraren förklarar för 
eleverna att de behöver tillåtelse för att använda bilderna var de vill. Barone och Wright (2009) hävdar 
att digital kompetens innefattar att elever utvecklar förmågor att kommunicera och låta andra ta del av 
sina synpunkter och uppfattningar digitalt, på exempelvis bloggar och sociala medier. Skolverket 
(2017) anser att eleverna genom undervisning ska öka sin förståelse för vilka möjligheter och risker 
det finns med användningen av digitala verktyg och medier. Denna faktor behandlar även Ferrari 
(2012) och Calvani et al. (2008) som menar att elever bör ha en insikt i hur deras skapade texter kan ha 
inverkan på omgivningen och verkliga händelser. Därför bör elever använda information med hänsyn 
till dess ursprung och ur ett etiskt perspektiv där de uppmärksammar moraliska aspekter (Skolverket 
2017).  
 
Tre av fyra lärare berättar att de inte undervisar elever i hur de ska ta hänsyn till att skydda sin och 
andras personliga information på nätet. Däremot menar lärare C att även om det inte finns någon avsatt 
lektionstid till de frågorna brukar olika diskussioner förekomma i samband med att eleverna använder 
sociala medier. Lärare C berättar att eftersom Facebook och Instagram har en 13-års gräns för sina 
användare är eleverna egentligen för unga för att ha ett konto på de sociala medierna. Läraren 
poängterar att eleverna ska tänka på att inte använda sina egna namn eller ge ut sin personliga 
information till någon de inte känner. Vidare förklarar lärare C att de samtalsämnena uppstår naturligt 
när elevernas internetvanor och beteenden på sociala medier diskuteras. Ferrari (2012) Calvani et al. 
(2008) anser att elever ska utveckla kunskap i hur de kan interagera med andra användare digitalt och 
samtidigt ha en uppfattning om hur kommunikationen kan påverka verkliga situationer. Därför är det 
viktigt att elever lär sig att inte avslöja personlig information, både sin egen och andras, vid 
användning av sociala medier och andra digitala medier (Ferrari 2012, Calvani et al. 2008).  

4.6.3 Social jämlikhet vid informationsdelning 
Huruvida lektionerna behandlar den etiska aspekten, jämlikhet på nätet, skiljer sig åt beroende på 
vilket ämne som undervisas. Lärare B och lärare D menar att etiska aspekter inte har varit aktuell i 
deras undervisning. Medan lärare A och lärare C berättar att de tillsammans med eleverna har jobbat 
med frågor som behandlar yttrandefrihet och tryckfrihet. Frågorna ingår som viktiga moment i 
samhällskunskapsundervisningen och eleverna har även lärt sig om vad yttrandefrihet innebär på nätet. 
Eleverna undervisas i vikten av att respektera andras åsikter även om de åsikterna inte alltid 
överensstämmer med sina egna. Enligt lärare C har det varit lämpligt och aktuellt att diskutera 
demokratiska frågor eftersom det har varit valperiod och mycket om olika partier och partiledare 
skrivs på nätet. Ferrari (2012) Calvani et al. (2008) anser att de etiska aspekterna behandlar att elever 
utvecklar kunskap i att handskas med information digitalt med hänsyn till allas sociala jämlikhet. 
Skolverket (2017) beskriver att elever ska öka deras förståelse för hur informationskällor kan användas 
på ett respektfullt synsätt och att eleverna bör uppmärksamma demokratiska frågor i samband med 
användningen av digitala medier. Vidare hävdar Calvani et al. (2008) att när elever ska uppnå 
kompetens som berör etiska aspekter kan det ta längre tid än aspekter som exempelvis teknologisk 
kompetens. Därför behöver övningar som berör etiska moment upprepas i undervisningens ett flertal 
gånger för att leda till mätbara resultat hos eleverna (Calvani et al. 2008).  
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4.7 Faktorer utanför analysmodellen  

4.7.1 Hänsyn till Skolverkets riktlinjer 
Lärare A redogör för att hen uppmuntrar till diskussionsfrågor i klassen, eleverna använder digitala 
verktyg och medier för att skriva ner och uttrycka sina tankar under lektionerna. Läraren menar att det 
kan hjälpa eleverna att utveckla sina idéer tillsammans. Calvani et al. (2008) uppmärksammar att 
digitala verktyg och medier kan stödja eleverna att presentera och förmedla kunskap till andra 
klasskamrater. Kunskapsspridningen hjälper eleverna att ta utveckla sin förståelse och det bidrar även 
till nya metoder i undervisningen där elever kan erhålla information.  

När det gäller hur lärarna tar hänsyn till riktlinjerna från Skolverket angående elevers digitala 
kompetens svarar lärarna olika. Lärare A beskriver att hen fokuserar på hur digitala verktyg och 
medier kan användas i undervisningen för att eleverna ska bli så digitalt kompetenta som möjligt. 
Både lärare A och C beskriver att digital användning ska inkluderas inom de flesta ämnena och avser 
svenska, samhällskunskap, teknik och bild. Vidare menar lärare A att hen säkerställer att använda sig 
av webbsidor som passar det ämnet som undervisas. Lärare C berättar att hen utgår från läroplanen för 
grundskolan och där finns tydliga riktlinjer som lärare ska förhålla sig till gällande digital kompetens. 
Även lärare B arbetar med riktlinjerna från skolverket men beskriver att det finns många fler moment 
som behöver göras för att elever ska utveckla digital kompetens. Lärare B uppfattar att det blir allt 
viktigare för elevernas framtid att kunna använda digitala verktyg och att skolan därför har ett ansvar 
att lära ut kompetensen. Skolverket (2016) anser att lärare saknar kunskaper om hur digitala verktyg 
och medier ska användas i undervisningen för att hjälpa elever att utveckla digital kompetens. 
Blikstad-Balas (2015) hävdar att användningen av digitala verktyg och medier inte motsvarar 
läroplanernas riktlinjer och att undervisningen därför inte stödjer elevernas kunskapsutveckling. 
Blikstad-Balas (2015) påstår att när undervisningen är utformad efter ett specifikt syfte och tydliga 
mål kan elevernas förståelse och kunskap inom digitala kompetens utvecklas. Vilket även kan bidra 
till ökad förståelse för eleverna i vidare studier där digital användning förekommer i större omfattning 
(Blikstad-Balas 2015). Krumsvik (2011) identifierar att när eleverna ska uppnå digital kompetens 
krävs att lärare planerar och använder olika undervisningsformer med digitala verktyg och medier.    

4.7.2 Hur digital kompetens tillämpas i undervisningen 
Samtliga lärare berättar att de i sin undervisning arbetar med elevernas digitala kompetens på olika 
sätt. Lärare A redogör för att hen introducerar nya applikationer i undervisningssyfte. Eleverna får 
praktisera och öva på att använda verktyget även utanför lektionstid för att sedan visa vad de har lärt 
sig. Lärare A menar att eleverna får möjlighet att komma med förslag och visa upp verktygets olika 
funktioner under lektioner där verktyget tillämpas. Barone och Wright (2009) påstår att 
tillvägagångssättet vid utveckling av elevers digitala kompetens är viktigt. Barone och Wright (2009) 
påpekar att under vissa situationer kan mycket tyngd läggas på att använda olika digitala verktyg och 
medier i undervisning, som inte alltid innebär att elevernas kunskaper utvecklas. Det är viktigt att 
lärare uppmuntrar eleverna till att använda sig av nya metoder och att engageras i undervisningen med 
digitala verktyg och medier. Det bidrar även till elever ökade intresse för ämnet (Barone & Wright 
2009).   

Slutligen besvarar lärare B frågan ”hur arbetar du med elevernas digitala kompetens i din 
undervisning?” på följande sätt: 

”Vårt ansvar i skolan är att förbereda eleverna för livet, både kunskapsmässigt och egenskapsmässigt. För att de 
ska utveckla och ha nyttiga digitala kunskaper och tekniker. Det är här de kommer lära sig det på ett bra sätt, 
därför är det superviktigt att det hanteras bra i skolan och att det ges utrymme för det.” 
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Barone och Wright (2009), Säljö (2009) beskriver att digital kompetens är en viktig del av 
undervisningen som skolor bör uppmärksamma och inrikta sig mot att uppnå. Digitala verktyg och 
medier har stor inverkan på människor i flera samhälleliga situationer och diverse verksamheter. 
Digital kompetens har utvecklats till att bli en stor faktor i hur elever utvecklar sina möjligheter att 
engageras och samspela med förändringar i samhället (Barone & Wright 2009, Säljö 2009). 

4.8 Observationer  

4.8.1 Lektion i samhällskunskap  
Läraren börjar lektionen med en miniföreläsning där hen förklarar att olika sätt att kommunicera har 
förändrats över tid. Idag använder sig människor av olika kommunikationsmedel som inte fanns 
tillgängliga för många år sen. Bland annat telefoner, SMS, röstmeddelanden, videosamtal, sociala 
medier och annan bildkommunikation. Det har skett många förändringar och förr i tiden användes 
andra sätt för att kommunicera. Eleverna diskuterar brevduvor som ett kommunikationssätt som 
användes när det inte fanns brev och frimärken. Läraren instämmer och menar att det fanns olika yrken 
som idag har försvunnit, exempelvis en budbärare som reste för att leverera ett brev. Läraren förklarar 
att brevbärarrollen ser annorlunda ut idag och att det numera går mycket snabbare att istället skicka e-
post till varandra. Skolverket (2017) lyfter fram riktlinjer för digital kompetens som undervisningen 
bör behandla. Bland annat beskrivs att elever ska utveckla förståelse för olika möjligheter som 
användningen av digitala verktyg och medier medför. Skolverket (2017) menar att det kan gälla nya 
sätt att kommunicera med varandra och andra förändringar i samhället. 

Eleverna får titta på en kort film som handlar om kommunikation genom tiderna. De får följa med i 
hur utveckling har skett från att skriva brev till nutidens användning av SMS, internet och sociala 
medier. I filmen beskrivs kommunikationsprocesserna som människor använde förr som långa och 
komplicerade. Efter filmen får eleverna diskutera hur sociala medier idag väcker ungdomars intresse 
få många ”följare” och många ”likes” på sina bilder. Elever diskuterar hur populäritet på sociala 
medier kan innebära att personen får olika sponsorer och kan göra reklam för olika produkter eller 
tjänster via sin sociala media sida. Elever och lärare diskuterar att det sättet kan bidra till nya jobb och 
nya sätt att tjäna pengar på. Skolverket (2017) menar att undervisningen ska behandla ämnen som ger 
eleverna en uppfattning om hur digitala verktyg och medier påverkar människor och samhället. Det 
som Skolverket (2017) lyfter fram är hur digitala verktyg och medier formar nya attityder och 
förändrar människors sätt att handla. Vilket i sin tur kan leda till uppkomsten av nya arbetsroller och 
förändringar i arbetsliv och samhället (Skolverket 2017). 

4.8.2 Lektion i bild 
Eleverna använder sig av datorer och surfplattor för att logga in på applikationen Pintetrest. 
Applikationen innehåller olika kategorier med bilder som eleverna bläddrar igenom. Eleverna 
använder bilderna för att få inspiration till det projekt som de jobbar med på bildlektionen. När 
eleverna har hittat en passande bild skissar de ner den i sina skisshäften. Elevernas tillvägagångssätt på 
bildlektionen inkluderar att omvandla en avancerad bild till en förenklad skiss som de kan utgå ifrån 
för att skapa en huvudkrona. Eleverna får möjlighet att söka fram olika idéer med hjälp av digitala 
verktyg och medier som de sedan kan förverkliga. Elevernas användning uppfyller ett av kraven för 
digital kompetens som Skolverket (2017) redogör för. Kravet är att elever på ett kreativt sätt ska 
utveckla idéer till verklighet genom användning av digitala verktyg och medier.  

Andra elever jobbar med en annan uppgift där de skapar bilder som är en blandning av deras eget foto 
och ett foto på en historisk person. Det gör eleverna på datorer och med hjälp av 
fotoredigeringsprogrammet Picmonkey. Några av eleverna får vägledning av läraren gällande 
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programmets olika funktioner och hur bilderna kan redigeras genom användning av olika funktioner. 
Eleverna testar sig fram i programmet för att bland annat förstora bilderna eller redigera dem mörkare. 
Eleverna använder programmets olika funktioner och tillämpar olika tillvägagångssätt i sin digitala 
användning. Skolverket (2017) hänvisar till att elever ska tillämpa olika metoder vid användning av 
digitala verktyg och medier för att uppnå resultat. Ett annat krav som Skolverket (2017) 
uppmärksammar är elevernas förståelse för digitala verktyg och mediers olika funktioner och hur de 
kan användas i rätt sammanhang. 

4.8.3 Lektion i svenska  
Läraren börjar lektionen med att förklara för eleverna att de ska jobba med att sammanfatta 
faktatexter. Läraren diskuterar att fakta kan sökas upp med hjälp av sökmotorn Google och att 
eleverna ska vara försiktiga med att använda webbsidan Wikipedia, eftersom innehållet på den 
webbsidan inte alltid är korrekt. Vidare berättar läraren att eleverna ska välja ut nyckelord från det de 
läser och skapa texter utifrån orden. På så sätt kan eleverna sammanfatta texter utan att skriva av från 
informationskällan. Eleverna väljer mellan datorer och surfplattor för att genomföra uppgiften, sedan 
använder de Google bilder för att bestämma vilket djur de ska skriva om. Under lektionen googlar 
eleverna fram svar på olika frågor som exempelvis; är människan ett däggdjur? De får fram varierade 
sökresultat, i detta fall: är människan ett smart däggdjur? Vilket eleverna själva tolkar till rätt svar. 
Några elever har andra frågor om olika djur som läraren hjälper att formulera till nyckelord som 
eleverna kan googla fram. Andra elever använder sig även av sökfunktionen på Wikipedia för att söka 
fram specifik information om olika djur, ett exempel på sökord som eleverna använde var: ”var bor 
varg?” Skolverket (2017) anser att elever ska kunna lösa olika funderingar och frågor som uppkommer 
under lektioner med hjälp av digitala verktyg och medier. Undervisningen ska innehålla moment där 
elever kan fundera över hur de ska gå tillväga för att lösa olika svårigheter och utmaningar (Skolverket 
2017). Skolverket (2017) påstår att elevernas bör använda kreativa förmågor för att få svar på sina 
olika frågor. 

I slutet av lektionen diskuterar läraren tillsammans med eleverna att det är viktigt att vara källkritisk 
vid användning av internet. Eftersom alla användare kan logga in och lägga till information på en 
webbsida utan att vara kunnig inom området, är nödvändigt att kontrollera vem som är skaparen av 
informationen. Ibland kan olika användare manipulera bilder och påstå att de är riktiga, därför är det 
också viktig att kontrollera informationen genom att använda olika källor. Skolverket (2017) hävdar 
att elever ska bearbeta information ur ett källkritiskt perspektiv. Eleverna bör ha förståelse om att det 
kan finnas skillnader i informationen på nätet och därför bör sammanställningen utgå från att använda 
olika källor (Skolverket 2017). Eleverna bör även ha i åtanke vem som är skaparen till olika 
informationskällor och på så sätt avgöra om informationen är säker och korrekt. Frågor som ska 
behandlas bör vara: är informationen relevant? Kan jag lita på informationskällan? Stämmer 
informationen med det som andra källor lyfter fram? (Skolverket 2017). 

4.8.4 Lektion i programmering 
De digitala verktygen och medierna som användes under lektionen är en smartboard och en dator, 
medan eleverna använde sig av surfplattor och en programmeringsapplikation. Eleverna följer lärarens 
anvisningar och skapar ett likadant spel som läraren visar upp med hjälp av applikationen. Lektionen 
inleds med att läraren förklarade vad programmering kan användas till och att det finns yrken där 
personer arbetar med programmering för olika syften. Skolverket (2017) lyfter fram att grundskolans 
läroplaner har ändrats till att innehålla obligatorisk programmering inom bland annat 
teknikundervisning. Att aktivt praktisera programmering i undervisningen kan öka och utveckla 
elevernas förmåga att använda sig av text- eller blockprogrammering. Användningen kan bidra till 
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elevernas förståelse och inblick i programmeringens olika användningsområden, hur det används i 
samhället och hur det tillämpas inom olika yrken. 

Under lektionen lär sig eleverna om applikationens olika funktioner och hur val av olika ”block” kan 
ändra spelets utformning. Genom att lägga ihop två block kan figuren i spelet bete sig på olika sätt, 
exempelvis hoppa upp och ner eller röra sig framåt och bakåt. När spelet är klart får eleverna spela och 
testa det på olika sätt. Eleverna får sedan gå vidare till att skapa sina egna spel med den kunskap de har 
fått under lektionen. Eleverna fick tillfället att skapa fritt och många tog chansen att skapa spel med 
hjälp av andra funktioner än dem läraren visade. Eleverna visade ett aktivt intresse för undervisningen 
och några elever fick visa upp spelen som de hade skapat för klassen. Skolverket (2017) anser att 
programmering kan hjälpa elever att prestera på ett kreativt sätt genom att utöva olika 
tillvägagångssätt och metoder för nyskapande. Användning av programmering kan skapa motivation 
hos eleverna att genomföra omväxlande uppgifter och omvandla sina tankar från idéer till verklighet. 
Vidare beskriver Skolverket (2017) att utveckling av elevernas kunskaper inom digitala verktyg och 
mediers funktioner och hur programmering kan användas är betydelsefullt. Det ökar elevernas 
förståelse för hur tillämpning av digitala verktyg kan se ut i olika situationer (Skolverket 2017). 

4.8.5 Lektion i engelska 
Eleverna jobbar med surfplattor och applikationen Classkick. Deras uppgift är att med egna ord 
sammanfatta korta texter på engelska, utifrån innehållet på olika videoklipp som de har tillgång till i 
applikationen. Eleverna tillämpar olika tillvägagångssätt i processen att skapa sammanfattningar. 
Vissa elever använder sig av papper och penna för att anteckna stödord samtidigt som de ser filmen. 
Sedan skriver de om stödorden till fullständiga meningar i applikationen. Medan andra elever väntar 
tills de har sett hela videoklippet för att påbörja skrivandet. Skolverket (2017) beskriver att digital 
kompetens innebär att elever tillämpar olika tillvägagångssätt vid användningen av digitala verktyg 
och medier för att uppnå olika resultat och mål i undervisningen.  

Under lektionen använder eleverna olika funktioner som finns tillgängliga i applikationen, exempelvis 
självrättningsalternativet som automatiskt rättar deras stavfel. Vissa elever aktiverar även undertexter 
till videoklippet samtidigt för att lättare kunna förstå det som videon tar upp. Eleverna tar även hjälp 
av surfplattan för att översätta engelska ord de inte kan eller förstår. Eleverna översätter även svenska 
ord till engelska, vilket de gör på webbsidorna bab.la och tyda.se. Skolverket (2017) lyfter fram att 
elever med hjälp av digitala verktyg och medier ska utveckla kunskaper i hur olika problem kan lösas. 
Vidare beskriver Skolverket (2017) att elever bör tillämpa kreativt tänkande och andra metoder som 
kan hjälpa de vid uppkomsten av svårigheter i undervisningen. Eftersom eleverna har använt sig av 
applikationen Classkick ett flertal gånger, kunde de navigera sig genom applikationen och använda 
olika funktioner. Bland annat använde eleverna olika färger på texter och navigerade sig fram och 
tillbaka i applikationen för olika syften. Skolverket (2017) identifierar att elever bör utveckla kunskap 
för hur olika digitala verktyg och medier kan användas, vilket innebär en förståelse för verktygens 
olika funktioner och på vilket sätt de kan tillämpas i praktiken.  
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5. Slutsatser  
Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera, beskriva och förklara lärares 
uppfattningar om elevers användning av digitala verktyg och medier i undervisningen på mellanstadiet 
i en svensk skola för att uppnå digital kompetens. 

Litteraturstudien lyfter fram många olika faktorer som är viktiga att behandla och som undervisningen 
bör uppmärksamma för att elever ska kunna uppnå digital kompetens. Anlysmodellen behandlar de 
mest centrala delarna av digital kompetens och identifierar även faktorer som kan ha påverkan på 
användningen av digitala verktyg och medier i undervisningen. Insamlade empiriska data identifierar 
olika användningsområden där digitala verktyg och medier tillämpas i undervisningen. Insamlade 
empiriska data visar även att faktorerna som framgår i analysmodellen förkommer och behandlas i 
undervisningen i varierad omfattning. Baserat på litteraturstudien och insamlade empiriska data kan 
elevers digitala kompetens sammanställas i tre olika kategorier. Kategorierna består av teknologisk 
kompetens, kognitiv kompetens och etisk kompetens som alla beskrivs och förklaras i studien.  

5.1 Användning av digitala verktyg och medier 
Elevers användning av digitala verktyg och medier skiljer sig åt beroende på vilket ämne de 
undervisas i. Inom språkämnena svenska och engelska används digitala medier som är 
språkutvecklande och kan hjälpa eleverna i skriv- och läsuppgifter genom rättstavningsalternativ och 
digital uppläsning. Inom andra ämnen används digitala verktyg och medier för att visa upp visuella 
bilder och videoklipp inom det aktuella ämnet som diskuteras. Det hjälper eleverna att bilda sig en 
verklig uppfattning och att se händelser ur ett nytt perspektiv. Vidare används digitala verktyg och 
medier för att skapa variation för eleverna i undervisningen genom att utföra uppgifter på olika sätt 
och med hjälp av olika metoder.  

Användningen av digitala verktyg och medier skiljer sig även åt beroende på vilken årskurs eleverna 
går i. Lärare C berättar att användningen i årskurs 4 behandlar grundläggande kunskaper som dator- 
och programhantering, medan den i årskurs 6 avser att behandla bredare användning av olika 
datorprogram och nyskapande av diverse projekt. Enligt litteraturstudien byggs användningen av 
digitala verktyg och medier gradvis upp under grundskolans olika årskurser för att kunna behandla 
samtliga delar av digital kompetens. Primära empiriska data visar att digitala verktyg och medier 
används i undervisningen för att öka elevernas förståelse för förändringar i samhället och hur 
verktygen kan påverka arbets- och sociala förhållanden. Under lektionerna uppmärksammas även 
olika yrken och sammanhang där digitala verktyg och medier kan användas. Lärarna uppfattar att 
användning av digitala verktyg och medier förkommer alltmer hos eleverna när de ska lösa olika 
problem och svårigheter som uppstår i undervisningen. Att använda sig av olika webbsidor och 
applikationer i undervisningen hjälper eleverna att genomföra uppgifter på ett kreativt sätt och att 
tillsätta sina idéer i verkliga sammanhang. Det möjliggör även för eleverna att prova olika 
tillvägagångssätt för att skapa nya projekt. 

5.2 Elevers digitala kompetens 
Lärarnas uppfattningar om elevernas teknologiska kompetens visar att eleverna saknar grundläggande 
kunskaper om datorers och datorprograms olika funktioner och hur de kan hanteras och användas. 
Lärarna lyfter fram att eleverna är bättre när det gäller användning av surfplattor och applikationer. 
Som förklaring menar lärarna att eleverna är mer bekanta med de verktygen och använder 
mobiltelefoner och surfplattor regelbundet utanför skoltid. Elevernas förståelse för applikationer som 
används i undervisningen är god och de kan navigera sig genom olika funktioner. Eleverna har även 
kunskaper i att redigera olika texter som de sammanställer med hjälp av digitala medier. Att få 
eleverna att utveckla kunskaper inom användningen av olika digitala verktyg och medier är något som 
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lärarna jobbar aktivt med i undervisningen. Därför behandlar lektionerna olika moment och 
användningsområden som kan stödja och bidra till elevernas tekniska förmågor. Genom upprepade 
genomgångar och en ökning av digital användning i undervisningen har lärarna kunnat urskilja 
förbättringar i elevernas tekniska kompetens.  

Kognitiva kompetenser som behandlar informationshantering, källkritiska förmågor och nyskapande 
av innehåll tillämpas i undervisningen på olika sätt. När eleverna söker upp information och 
faktatexter digitalt hjälper lärarna dem med att förklara innehållet. I vissa fall väljer lärarna ut 
webbsidor som har ett lättare språk och därför passande för elevernas språkkunskaper. När eleverna 
använder digitala verktyg och medier för informationssökning behandlas även elevernas källkritiska 
förmågor. Lärarna uppfattar elevernas källkritiska förmågor som bristfälliga och att utveckling inom 
det området behövs. För att eleverna ska uppnå ett bättre källkritiskt förhållningssätt till information 
som förekommer digitalt informerar lärarna om vilka webbsidor som är tillförlitliga att inhämta 
information ifrån och vilka källor som är mindre pålitliga. Eleverna använder även digitala verktyg 
och medier för att utföra olika uppgifter som ska bidra till en ökad förståelse för hur information bör 
hanteras ur ett källkritiskt perspektiv.  

Lärarnas uppfattningar om hur elevernas prestationer är gällande skapandet av nytt innehåll skiljer sig 
åt. I några årskurser har eleverna svårigheter att sammanfatta digitala texter med egna ord. Av den 
anledningen innehåller undervisningen uppgifter där eleverna praktiserar att välja ut relevanta delar 
från faktatexter och skapa olika sammanfattningar med hjälp av stödord. Vid sammanställningar av 
nyinlärd kunskap användes olika digitala verktyg och medier där eleverna tar hjälp av funktioner som 
kan stödja deras förståelse och kunskapsutveckling inom ämnet. I andra klasser används digitala 
verktyg och medier för att skapa filmklipp och olika presentationer. Förmågan att skapa nytt innehåll 
praktiserar eleverna redan i tidigare årskurser och därför uppfattar lärare C att den förmågan hos 
eleverna är god. Den empiriska studien visar att användningen av olika spelapplikationer i 
undervisningen hjälper eleverna att utveckla sin förmåga att tänka kreativt och lösa olika svårigheter. 
Lärarna uppfattar att eleverna är lösningsorienterade eftersom de söker upp olika frågor och tolkar 
olika texter genom internetanvändning. Elevernas kreativa tänkande och problemlösningsförmåga 
tillämpas även under programmeringslektioner där eleverna skapar nya spel och praktiserar 
utformning av kod för att uppnå olika resultat. 

Baserat på den empiriska studien är etisk kompetens en av faktorerna inom digital kompetens som 
behandlas minst i undervisningen. Lärarna förklarar att eleverna inte arbetar med att dela information 
digitalt och av den anledningen har etiska aspekter inte uppmärksammats. Dock förekommer vissa 
uppgifter som avser att behandla ett respektfullt och ansvarsfullt förhållningssätt vid digital 
användning.  Lärare C uppfattar att eleverna behöver utveckla kunskaper inom etiska aspekter som 
behandlar vem som har tillgång till informationen som delas digitalt och hur de ska återanvända 
publicerade bilder på rätt sätt. Vidare behandlas vissa etiska frågor när elevernas internetvanor 
diskuteras, vilket inte nödvändigtvis uppstår under lektionstid.  

5.3 Begränsningar i undervisningen 
Studien identifierar förekomsten av faktorer som kan begränsa undervisningen med digitala verktyg 
och medier. Lärarna uttrycker att det inte finns tillräckligt med digitala enheter på skolan för en-till-en 
användning i undervisningen. Det medför att lärarna begränsas i sitt arbetssätt, särskilt under 
programmeringslektioner när tillgång till digitala verktyg är viktig för att kunna uppnå syftet med 
undervisningen. I det avseendet framhåller både lärarna och litteraturstudien att otillräcklig tillgång till 
digitala verktyg påverkar undervisningen och därmed elevernas digitala kompetens. Den empiriska 
studien visar även att det saknas tillgång till teknisk support på skolan. Avsaknaden av teknisk support 
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bidrar till att undervisningen med digitala verktyg och medier påverkas på olika sätt. När tekniska 
problem uppstår kan det ta lång tid och vara komplicerat att lösa vilket i vissa fall resulterar till att 
lärare undviker att använda teknisk utrustning under sina lektioner. Lärarna uttrycker sitt behov av en 
anställd IT-ansvarig på skolan som utöver hjälp med tekniska svårigheter under lektionstid även kan 
visa upp olika datorprogram som eleverna kan använda sig av.  

5.4 Rekommendation för fortsatta studier 
Fortsatta studier skulle kunna studera elevers digitala kompetens ur ett större och bredare perspektiv. 
Där fokus ligger på att studera olika årskurser i en grundskola för att närmare identifiera vilka digitala 
kompetenser som uppnås i de olika årskurserna. Även studier med fokus på att studera olika skolor 
kan genomföras, som kan bidra till jämförelser mellan elevers digitala kompetenser och vilka 
skillnader samt likheter resultaten visar.  

Primära empiriska data visade på många faktorer som skulle vara intressanta att forska vidare om. 
Lärarna redogjorde för att de använder digitala verktyg och medier som hjälpmedel inom olika 
moment i undervisningen. Bland annat hjälper verktygen lärarna att göra individanpassningar efter 
elevernas kunskapsbehov. Ett annat område som är intressant att studera är hur inställningar och 
attityder till digitala verktyg och medier kan påverka undervisningen och elevernas digitala 
kompetens. 
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Bilaga 1: Intervjuguide  
 
1. Digitala verktyg och mediers roll 
1.1 Vad är, enligt din mening, digitala verktyg och medier? 
1.2 Vilka digitala verktyg och medier använder du idag?  
1.3 På vilka sätt använder du digitala verktyg och medier idag? 
1.4 Hur tycker du att er tillgång till digitala verktyg och internetuppkoppling är på skolan? 
1.5 Hur mycket använder du digitala verktyg och medier i din undervisning?  
1.6 Har användningen ökat/minskat under det senaste året? 
1.6.1 Om ja: På vilka sätt har användningen ökat/minskat under det senaste året? 
1.7 Vilka möjligheter till teknisk support har ni på skolan? 
1.7.1 Hur tycker du i så fall att den tekniska supporten är? 

2. Lärarens roll i undervisningen med digitala verktyg och medier 
2.1 Hur är din roll i undervisningen med digitala verktyg och medier? 
2.2 Vad tycker du om din kunskap om digitala verktyg och medier som undervisningshjälpmedel? 
2.3 Tar du hänsyn till att inkludera digitala verktyg och medier i dina lektioner vid 
 planeringsarbete? 
2.3.1  Om ja: hur går du tillväga för att göra det? 
2.4 Hur utformar du lektionerna på ett pedagogiskt sätt samtidigt som du inkluderar digitalt 
 användande? 
2.5 Använder du nya tillvägagångssätt/metoder i din undervisning med hjälp av digitala verktyg 
 och medier? 
2.5.1 Om ja: Vilka nya tillvägagångssätt/metoder använder du i din undervisning med hjälp av 
 digitala verktyg och medier? 

3. Skolledningens roll i användningen av digitala verktyg och medier 
3.1 Har skolledningen någon aktiv roll gällande användningen av digitala verktyg och medier? 
3.1.1 Om ja: vad tycker du om skolledningens roll gällande användningen av digitala verktyg och 
 medier? 
3.2 I vilken grad tycker du att skolan är stödjande när det gäller resurser i form av digitala  
 verktyg och hjälpmedel? 
3.3 Hur tycker du att skolledningen är stödjande och vägledande när det gäller lärandeprocessen? 
3.4 Förekommer möten/föreläsningar på skolan för att stödja lärare i deras arbete med användande 
 av digitala verktyg?  
3.4.1 Om ja: hur är dessa upplagda? 
3.5 Finns det kunskapsspridning kollegor emellan angående användning av digitala verktyg och 
 medier? 
3.5.1 Om ja: hur uppfattar du denna i så fall? 

4. Elevernas teknologiska kompetens 
4.1  Vilka teknologiska förmågor arbetar ni med i undervisningen med digitala verktyg och 
 medier? 
4.2 Hur uppfattar du elevernas kunskap gällande hur digitala verktyg och medier fungerar och hur 
 de ska användas? (exempelvis förståelse för hur olika applikationer används, hur de ska lägga 
 upp och dela information på olika hemsidor?) 
4.2.1 Har du sett en förändring i samband med det ökade/minskade användandet? 
4.3 Hur uppfattar du att eleverna hanterar tekniska svårigheter? (exempelvis svårigheter att koppla 
 upp sig till nätet, logga in, navigera sig genom olika digitala verktyg) 
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4.4 Tycker du att eleverna använder sig av logiska tillvägagångssätt när de använder digitala 
 verktyg och medier? Med logiska tillvägagångssätt menar jag att exempelvis använda sig av 
 ”passande och rätt” sökord för att hitta information, använda sig av rätt applikation/webbsida 
 för rätt syfte. 
4.4.1 Om ja: Hur? 

5. Elevernas kognitiva kompetens 
5.1  Arbetar ni med kognitiva kompetenser vid användning av digitala verktyg och medier? 
5.1.1 Om ja: Vilka kognitiva kompetenser arbetar ni med vid användning av digitala verktyg och 
 medier? 
5.2  Vad anser du om elevernas digitala informationshantering? Med digital informationshantering 
 menar jag hur de får tillgång till, tolkar och tyder information. 
5.3 Hur uppfattar du elevernas förmåga att skapa nytt innehåll? Med nytt innehåll menar jag att 
 sammanfatta och redogöra för information och text de får tillgång till med hjälp av digitala 
 verktyg och medier. 
5.4 Har användningen av digitala verktyg och medier medfört att elevernas förmåga att lösa 
 problem och tänka kreativt för att omvandla idéer till verklighet förbättrats? 
5.4.1 Om ja: på vilka sätt?  
5.5 Hur upplever du elevernas förmåga att granska information kritiskt? (dvs. tillförlitlighet, 
 trovärdighet, relevans?)  

6. Elevernas etiska kompetens 
6.1 Arbetar ni med etiska frågor i samband med användning av digitala verktyg och medier? 
6.1.1 Om ja: Vilka etiska frågor arbetar ni med i samband med användning av digitala verktyg och 
 medier?  
6.2 Hur behandlar ni följande etiska frågor i samband med användning av digitala verktyg och 
 medier?  
6.2.1 att respektera på nätet 
6.2.2 att ta ansvar för publicerat innehåll 
6.2.3 skydd av personlig information 
6.2.4 jämlikhet på nätet -allas rätt till att uttrycka sina personliga åsikter utan att kränka någon 

7. Faktorer utanför analysmodell 
7.1 Hur tar du som enskild lärare hänsyn till riktlinjerna från Skolverket angående elevers digitala 
 kompetens? 
7.2 Hur arbetar du med elevernas digitala kompetens i din undervisning? 
7.3 Har du något annat du vill tillägga? 
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Bilaga 2: Observationsschema 
 
Vilka digitala verktyg och medier används i undervisningen? 

Behandlar undervisningen med digitala verktyg och medier elevernas digitala kompetens utifrån 
Skolverkets riktlinjer? 

Om ja; inom vilken kategori av digital kompetens faller den informationen och kunskapen som 
undervisningen förmedlar? 

Hur digitala medier och verktyg påverkar samhället och individen: 
- möjligheter och risker med användningen 
- hur; uttrycka åsikter och värderingar 
- förändringar; nya attityder och arbetsroller 

Förstå och använda sig av digitala verktyg och medier: 
- användning och hantering av digitala verktyg och medier 
- förståelse för användningsområden och sammanhang 
- kunskap inom programmering  

Förmåga att granska information kritiskt och ansvarsfullt: 
- informationens relevans och pålitlighet 
- källkritik vid informationssamling 
- hänsyn till etiska och moraliska frågor 

Förmåga att omvandla problem och idéer till kreativa lösningar: 
- lösning av olika problem  
- reflektera över olika frågor 
- utveckla idéer och svar till verklighet  

 


