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Elev i den digitaliserade skolan 

En intervjustudie om elevers upplevelser av att gå i en digitaliserad 

skola 

Patrik Lindholm 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att studera och beskriva hur elever som går i årskurs sex uppfattar och 

upplever hur det är att gå i en skola där man arbetar med digitala verktyg, det vill säga en digitaliserad 

skola. För att uppnå syftet gjordes semi-strukturerade intervjuer med nio elever som går i en 

digitaliserad skola. Sedan genomfördes en tematisk analys på deras utsagor. Resultatet delades in i tre 

huvudteman. I temat upplevda fördelar med digitaliseringen beskrivs aspekter rörande hur eleverna 

upplever sig arbeta effektivare med hjälp av digitala verktyg och att skolan blir roligare när digitala 

verktyg används. I temat upplevda nackdelar med digitaliseringen beskrivs det att eleverna upplever 

att tekniska problem påverkar deras skolgång negativt. I temat elevers upplevelser av lärare i den 

digitaliserade skolan beskrivs det att eleverna upplever sig mer tekniskt kompetenta än sina lärare. 

Studiens slutsats är att eleverna upplever att digitaliseringen av skolan och användandet av digitala 

verktyg i skolan påverkat deras skolgång både negativt och positivt. Gällande elevers upplevelser av 

lärares kompetens och lärares åsikter rörande den digitaliserade skolan är studiens slutsats att eleverna 

upplever lärarnas bristande kompetens problematisk och att ålder är en viktig variabel för hur lärare 

ser på den digitaliserade skolan och hur digitalt kompetenta de är.  
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Inledning 

Elever i den svenska skolan har jobbat med digitala verktyg likt datorer sedan 1980-talet (Söderlund, 

2000). Den svenska skolan har globalt sett legat i framkant vad det gäller användningen av digitala 

verktyg (Kjällander, 2011). Flertalet studier pekar på att elevers tillgång till och användande av 

digitala verktyg har positiva effekter, men det finns även studier som pekar på det motsatta. Bland 

annat har studier visat att digitaliseringen av skolan har lett till att elever har blivit mer motiverade till 

att studera (Tallvid, 2010; Erixon, 2016; Uibu & Kikas, 2008). Studier har också visat att när elever 

gör läsförståelsetest med hjälp av digitala verktyg presterar de sämre än när de gör läsförståelsetest på 

papper (Kim & Kim, 2012). Det finns en stor mängd forskning om hur digitaliseringen påverkar 

skolan men vid genomgången av forskningsfältet märktes avsaknaden av en grupps perspektiv på 

digitaliseringen av skolan, nämligen elevernas. Forskning kring elevers upplevelser av att gå i en 

digitaliserad skola kan därmed bredda och fördjupa förståelsen för fenomenet digitaliserad skola. 

Utöver målet att bredda forskningsfältet så känns det för mig som lärare mot fritidshem, med ett stort 

personligt intresse för barns rättigheter och teknik samt dess påverkan på skolan, viktigt att studera 

elevers erfarenheter rörande digitalisering av skolan utifrån barns perspektiv. Enligt 

barnkonventionens 12:e artikel så har varje barn rätt att uttrycka sina åsikter kring angelägenheter som 

påverkar dem och dessa åsikter ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad (Hammarberg, 

2006). Att inte uppfylla barns rättigheter genom att inte undersöka vad de tycker om digitaliseringen 

av skolan går inte heller ihop med elevers rätt att påverka sin skolgång enligt Lgr 11 (Skolverket, 

2016a). Detta är ytterligare en anledning till varför det behövs forskning kring hur elever uppfattar hur 

det är att gå i en digitaliserad skola. Det är även viktigt att beforska detta område då skolan kommer att 

ställas inför nya utmaningar när den framtida arbetsmarknaden kommer att förändras av bland annat 

en ökad mängd automatisering av jobb (Stiftelsen för strategisk forskning, 2014). När nya metoder 

utvecklas för att klara denna förändring bör brukarna vara med och utveckla innehållet för att på så sätt 

få en optimal utvecklingsprocess. Även om lärarkåren och politiker tycker att något är positivt måste 

eleverna också vara med på tåget om slutstationen ska vara en bättre skola.  

Bakgrund 

Dåtid 

Syftet med denna studie är att studera och beskriva hur elever som går i årskurs sex uppfattar och 

upplever hur det är att gå i en skola där man arbetar med digitala verktyg, det vill säga en digitaliserad 

skola. För att kunna diskutera dagens digitaliserade skola är det viktigt att undersöka hur skolan blev 

just digitaliserad. Dessutom är kontexten och tidsaspekten något centralt inom fenomenologisk 

forskning, då erfarenheter av ett fenomen inte skapas i ett vakuum (Szklarski, 2015), och därför är det 

i denna studie viktigt att göra en historisk genomgång. Säljö (2010) hävdar att skolan har blivit utsatt 

för ett förändringstryck på grund av den tekniska utvecklingen vilket även lett till att synen på 

kunskap, pedagogik och lärande förändrats. Han menar att den tidigare dominanta synen på lärande 

där elever skulle repetera och återge den sanning som läraren lärde ut, blivit utdaterad. Istället ses 

kunskap som mer kontextberoende, där något som är sant i Sverige kan vara helt felaktigt i andra delar 
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av världen, och därför behöver dagens elever kunskaper om hur information kan tolkas i förhållande 

till kontext samt om källkritik (Säljö, 2010).  

I slutet av 1970-talet började skolor sin digitaliseringsprocess genom att köpa in datorer främst i 

administrativt syfte, men deras pedagogiska potential diskuterades flitigt (Säljö, 2010). Redan på 

1980-talet när läroplanen Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) trädde i kraft blev datalära en del av 

utbildningen för högstadieelever. Datalära blev ett integrerat moment i både matematik samt de 

samhällsinriktade ämnena där fokus låg på att förstå hur datorer fungerade samt hur tekniken skulle 

påverka samhället och framförallt arbetsmarknaden (Fleischer, 2013). Den största anledningen till att 

datalära blev en del av läroplanen var att skolan behövde börja förändras för att bättre förbereda 

eleverna på det nya mer digitaliserade samhället och dess arbetsmarknad (Kjällander, 2011). En vanlig 

kritik av dataläran från denna tid är att den var ensidigt teknikfokuserad vilket gav utbildningen 

tveksamma resultat (Söderlund, 2000). Till exempel fanns det inget i Lgr 80 som sade att elever 

behövde lära sig att använda datorer (Kjällander, 2011).  

År 1985 skapades DataUtbildningsGruppen av Utbildningsdepartementet, vilket kan ses som ett 

försök från regeringshåll att få mer kontroll över hur framtidens utbildning kring teknologi i skolan 

skulle se ut, och när Lpo 94 släpptes nämndes inte datalära alls (Söderlund, 2000). Istället talades det 

nu om att IT och IT-relaterade mål hade integrerats i drygt hälften av alla ämnena som till exempel 

svenska och bild (Utbildningsdepartementet, 1994). Under denna tid började även de digitala 

verktygens underhållningsvärde i en skolkontext diskuteras, även om det i huvudsak fortfarande 

handlade om att förbereda elever för ett digitaliserat arbetsliv (Karlsohn, 2009). En annan central 

företeelse under denna period var mängden pengar som satsades på att utveckla IT i skolor. I mitten av 

1990-talet startades en mängd olika ekonomiska satsningar rörande informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) i skolan vilket medförde att Sverige var det land som satsade mest 

pengar på utvecklingen av IKT i förhållande till BNP av alla OECD-länder. (Kjällander, 2011). 

Förutom detta så satsades det mycket på fortbildning av lärare runt millenniumskiftet genom att 

erbjuda olika former av kompetensutveckling kring IT där målet bland annat var att varje lärare skulle 

ha tillgång till en egen dator (Fleischer, 2013). Denna kompetensutveckling fick blandad kritik då den 

ansågs ha ett oklart syfte men trots detta kände en majoritet av lärarna sig mer redo att använda IT än 

tidigare (Karlsohn, 2009).  

Trots att mycket pengar hade satsats på IT i skolan under 1990-talet fanns det relativt få datorer per 

elev i skolorna i början av 2000-talet, även om andelen datorer hade ökat under denna period 

(Karlsohn, 2009). Dock hade nästan alla skolor internetuppkoppling (Kjällander, 2011). Under denna 

tid skedde stora förändringar kring både användandet av och synen på IT. Fokus hade nu flyttats från 

att lära sig om hårdvara till att använda mjukvara och dess pedagogiska möjligheter. I den tidigare 

skeptiska lärarkåren ansåg nu majoriteten att användandet av IT i undervisning var något positivt, då 

användandet av IKT kunde individualisera lärandet och introducerade nya sätt att lära sig saker på, och 

digitala pedagogiska verktyg användes i nästan alla skolor (Kjällander, 2011). 

Nutid 

När det återigen var dags för en ny läroplan 2011, Lgr 11 (Skolverket, 2016a), var nu ett av de 

övergripande målen att elever ” kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande” (Skolverket, 2016a, s. 14) och ämnet teknik beskrivs bland 

annat såhär:  
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Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla 

mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet 

och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå 

teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras 

synlig och begriplig (Skolverket, 2016a, s 14) 

Gällande dagens attityder och användning av IT så gjorde Skolverket (2016b) enkätundersökningar 

under 2015 med elever, lärare samt skolledare för att försöka ta reda på detta. Enligt rapporten anser 

85 % av eleverna i årskurs 4-6 att de är bra eller mycket bra på att använda datorer eller surfplattor och 

79 % tycker att de är bra eller mycket bra på att hitta information som de söker efter på nätet. Några 

andra nämnbara slutsatser från rapporten är att runt 80 % av lärarna bedömer sin IT-kompetens som 

bra eller mycket bra samt att digitala verktyg mest används under lektioner i svenskundervisning eller 

samhällsorienterade ämnen (Skolverket, 2016b)  

Framtid  

I skrivande stund arbetar Skolverket mot en vision år 2020 som beskrivs i en redovisning rörande 

nationella IT-strategier för skolväsendet (Skolverket, 2016c). Denna text lyfts i denna studie för att 

visa vad för kontext som studien görs i, då dessa visioner kan påverka skolan i skrivande stund. I 

skolverkets text beskrivs det att år 2020 ska alla elever utvecklat en adekvat digital kompetens och att 

skolväsendet ska präglas av vad de kallar digitaliseringens möjligheter. För att nå detta mål ska bland 

annat elever ha tillgång till digitala verktyg både i och utanför skolan och att det ska finnas ett stort 

utbud av digitala läromedel.  

Tidigare forskning 

IKT i en skolkontext 

Allmänt 

I den svenska skolan är användandet av flippade klassrum något som varit vanligt förekommenade i 

några år (Hultén & Larsson, 2016). Med flippade klassrum menas till exempel att elever får i uppgift 

att innan lektionen se på en film. Denna film kan vara skapad av elevernas lärare eller bara vara 

relevant för ämnet som kommer uppmärksammas nästkommande skoldag. Att göra en sådan uppgift 

sågs dock inte av lärarna som en läxa, vilket lärarna verkade se som ett laddat begrepp, utan sådana 

uppgifter beskrevs istället som dagarbete eller andra fraser som stod i kontrast till läxor. I studien av 

Hultén och Larsson (2016) intervjuades mellanstadie- samt högstadielärare om hur de upplever att 

detta digitala arbetssätt påverkat deras elever. Enligt lärarna blev eleverna mer aktiva och engagerade 

under lektionerna, vilket är en vanlig erfarenhet rörande användandet av IKT (Erixon, 2016; Moinian, 

Kjällander & Dorls, 2016). Utöver detta upplevde lärarna att elever som tidigare inte deltagit i 

diskussioner blivit mer aktiva och att diskussionerna i klassrummet var på en bättre nivå än tidigare 

(Hultén och Larsson, 2016). I artikeln lyfts också erfarenheter från lärarna kring att maktförhållandena 

mellan elever och lärare har blivit plattare, där en lärare upplever att hen nu inte längre ses som någon 

allvetande person utan att gruppen som helhet nu kan arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Att 

maktförhållandena i klassrummet bör förändras är något som eleverna i Hall och Higgins (2005) studie 
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lyfter då eleverna i deras studie upplever att lärarna främst använde IKT för lärarnas behag och att 

elevernas viljor fick för litet utrymme. 

Hall och Higgins (2005) intervjuade brittiska elever i åldrarna 10-11 kring användningen av 

interaktiva whiteboardtavlor (IWB). Även om denna artikel inte är lika aktuell idag lyfter Hall och 

Higgins (2005) artikel ändå barns upplevelser av att gå i en digitaliserad skola, vilket är målet för 

denna uppsats. En IWB är en större skärm som kan styras genom att trycka på skärmen eller genom 

speciella pennor. Whiteboardtavlan är kopplad till både en dator som på olika sätt kan styra skärmen 

samt en projektor som visar datorns skärm på whiteboardtavlan (Hall & Higgins, 2005). Vid 

införandet av IKT i skolan lyftes vikten av att IKT behöver accepteras och användas av lärare och 

skolsystemet som helhet och att införandet av IKT kräver förändringar i hur klassrum organiseras samt 

vilken sorts pedagogik som bör användas (Hall & Higgins, 2005). IWB var ett digitalt verktyg som 

upplevdes som något positivt av både elever och lärare (Hall & Higgins, 2005). Några erfarenheter 

som beskrivs som positiva som var att IWB är versatila och kan användas till en mängd olika saker 

som att surfa på, se på videoklipp eller spela spel (Hall & Higgins, 2005). Framförallt uppskattade 

eleverna att det en form av visuell stimuli och att man kunde använda sina händer på tavlan för att 

styra den. I Hall och Higgins (2005) intervjuer kunde de konstatera att alla elever i studien såg IWB 

som något som gjorde lektionerna mer lustfyllda. Det som lärarna och eleverna upplevde som negativt 

med att använda IWB var att det ofta blev olika former av tekniska problem såsom när programmet 

temporärt hänger sig, även kallat lagg, eller mjukvarukraschar. Avslutningsvis kunde Hall och Higgins 

(2005) konstatera att få av eleverna upplevde lärarnas IT-kunskaper som något problem. Detta skiljer 

sig från Samuelssons (2014) avhandling där intervjuade elever beskriver att de blir frustrerade på 

grund av lärares begränsade IT-kunskaper. 

Samuelsson (2014) skriver i sin avhandling om elevers upplevelser av att använda IKT i skolan och 

kring att utbildas i olika IKT-kunskaper, till exempel datorkunskap. Detta gör hon genom att intervjua 

elever i svenska högstadier samt gymnasium. I en artikel som är en del av avhandlingen konstaterade 

Samuelsson (2012) att eleverna upplever att de datorkunskaper de lärt sig i sin IKT-utbildning, som att 

använda ordbehandlingsprogram och informationssökning inte kom till användning i andra delar av 

grundskolan. Kunskaperna som eleverna lärt sig under år sju följdes inte heller upp senare vilket 

medförde att huruvida de fortsatte att utvecklas eller inte på detta område nästan helt berodde på det 

egna intresset (Samuelsson, 2012). Eleverna upplevde även brister i undervisningen där bland annat 

undervisningen rörande informationssökningen oftast bestod av att lärare sa vilka källor som var 

godkända att använda och vilka källor som inte var det, utan att gå igenom någon djupare kritik av 

varför det var så (Samuelsson, 2012). Dock upplever eleverna i studien att det ändå blev en viss 

förändring gällande ordbehandlingsprogram när de började gymnasiet. Det var då som många av 

eleverna lärde sig tekniska förmågor som de inte haft möjligheten att lära sig på egen hand 

(Samuelsson, 2012). Vidare upplevde eleverna en ojämlikhet rörande användningen av IKT i skolan. 

Mängden datoranvändning i grundskolan var ofta beroende på den enskilde lärarens intresse samt 

kompetens kring detta. En av Samuelssons (2014) slutsatser blev därför att det råder en bristande 

undervisning i digital kompetens och ojämlik användning av digitala, vilket även stämde överens med 

den kritik som skolinspektionen riktat mot IKT-användning i skolan. En möjlig anledning till denna 

ojämna kompetens rörande IKT hos lärare är att lärarutbildningen har tydliga brister i undervisningen 

av IKT enligt en artikel av Reneland-Forsman (2011). Hon beskriver i en artikel att lärarutbildare 

överlag hade otillräckliga kunskaper om hur IKT kunde användas i undervisningssyften. Detta kan 

vara på grund av att de flesta utbildningssatsningar som gjorts ej har varit på högskolenivå, utan i 

grundskolan och i gymnasieskolan (Reneland-Forsman, 2011). På grund av dessa riktade 
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kompetensutbildningar hoppades lärarutbildare att de framtida lärarna skulle få sin IKT-kompetens via 

dessa istället för på högskolan (Reneland-Forsman, 2011). Resultatet blev att användningen samt 

utbildning av digitala verktyg ofta skedde under lärarstudenternas praktikperioder, men lärarutbildarna 

fortsatte att ha dåliga kunskaper kring IKT, bland annat gällande hur digitala verktyg kunde användas 

för att bedriva undervisning och lärande. Trots att detta var en brist som lyfts i lärarutbildningen, 

ställdes inga krav om kompetensutbildning från varken ledningen av högskolan eller prefekter 

(Reneland-Forsman, 2011). Erixon (2016) skriver att lärare upplever att de är avsevärt mindre 

teknologiskt kompetenta än sina elever, till exempel att de är sämre på att använda digitala verktyg, 

vilket kan ha att göra med tidigare nämnda brister i lärarutbildningen.  

Trots sina brister upplever ändå lärarna i studien att digitaliseringen av skolan haft en positiv inverkan, 

bland annat på grund av bättre tillgång till fakta via internet, vilket även eleverna i studien upplever 

som positivt (Erixon, 2016). Erixon intervjuade lärare och elever som går eller jobbar på ett 

högstadium, för att ta reda på deras upplevelser av att använda IKT i svenskundervisning. Även om 

lärarna i stora drag har positiva erfarenheter av digitaliseringen av skolan och användning av IKT så 

uttrycker de även en viss oro när elever vill förändra svensklektionerna. Trots att förändringar behövs 

anser varken lärarna eller eleverna att den digitala utvecklingen kommer att skapa ett paradigmskifte i 

skolan. Lärarna brottas dock med frågor om hur de kan utveckla relevant pedagogik, möta framtidens 

behov samt göra utbildningen lättare för kunskapsmässigt svagare elever (Erixon, 2016). Lärarna och 

eleverna i studien upplever att skolan fungerar på samma sätt som innan men nu med stöd av digital 

teknologi. De upplever att teknologi gör lärande mer effektivt men digitaliseringen förändrar inte 

kärnan i pedagogiken. En elev i Erixons (2016) studie upplever att hens texter inte bara blir bättre när 

de skrivs på en dator utan att det även går att skriva tio gånger snabbare på datorn än för hand. Vidare 

upplever eleverna att IKT skapar en mer varierad och därför mer intressant skolgång där det finns flera 

olika sätt att hitta fakta. Fakta som hittas via nätet upplevs som mer detaljerad och intressantare än i 

faktaböcker som finns tillgängliga i skolan enligt eleverna i undersökningen (Erixon, 2016). Detta kan 

vara för att information som finns på nätet är mer bildbaserad, vilket även utbildningen i stort upplevs 

ha blivit enligt de intervjuade lärarna vilket tidigare forskning visar stöd för (Erixon, 2010). Intressant 

nog är lärarnas erfarenheter att texterna som eleverna skriver har blivit längre (Erixon, 2016). Lärarna 

upplever också att elevernas motstånd mot skolarbete minskar markant när ny teknologi används. 

Denna förändring i elevernas motivation är de inte ensamma om att erfara, utan det är även en vanlig 

förekommande upplevelse hos lärare som intervjuats i Uibu och Kikas (2008) studie. 

Uibu och Kikas (2008) intervjuade lärare i Estland kring deras upplevelser av att implementera IKT i 

deras klasser. Som tidigare nämnts uppfattades eleverna som mer studiemotiverade när IKT användes 

vilket var en välkommen effekt enligt lärarna, då de upplever att bristande studiemotivation ofta är 

vanligt hos elever. Lärarna upplever även att IKT gör lärande roligare och berikar lektioner (Uibu & 

Kikas, 2008). Trots att IKT upplevs som en tillgång finns det tveksamheter till när det borde användas. 

Att utveckla sina sociala förmågor upplevs av lärarna som en viktig del av utbildningen och trots att 

lärarna upplever IKT som ett användbart redskap var lärarna inte positiva till att eleverna skulle jobba 

med datorer i grupp (Uibu & Kikas, 2008). Detta på grund av att lärarna upplevde att de saknade 

kunskaper kring hur sådana grupparbeten bör organiseras men även för att de upplevde att det finns en 

möjlighet till att det blir i stökigt i klassen under sådana aktiviteter. Lärarna var tydliga med 

betydelsen av att klassen måste hållas under kontroll, vilket bland annat innebär att det ska vara en låg 

ljudnivå i klassrummet och att elever ska följa lärarnas direktiv (Uibu & Kikas, 2008). Det finns dock 

studier som visat på positiva effekter när digitala verktyg används i gruppsammanhang, bland annat i 

en artikel av Genlott och Grönlund (2016). I deras artikel används enkätundersökningar för att 
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undersöka hur metoden Write to Learn (WTL) påverkar elevers inlärning rörande matematik samt läs- 

och skrivkunnighet. I situationen som Genlott och Grönlund (2016) undersökte var målet med WTL 

främst att via skriven social interaktion påverka matematikundervisningen, där IKT har en central roll. 

Inom WTL är den sociala interaktionen både mellan elever samt mellan lärare och elever också 

central. I Genlott och Grönlunds slutsats pekar de på att användningen av WTL gjorde att eleverna 

erhöll bättre kunskaper i matematik och läs- och skrivkunnighet. Enligt författarna blev 

kunskapsskillnaderna mellan könen mindre när IKT användes, detta för att den sociala interaktionen 

ökade vilket även tidigare visats sig ha positiv effekt på läs- och skrivförståelse samt 

matematikinlärning (Genlott & Grönlund, 2016). Framförallt viktigt verkar digitaliseringen vara för 

pojkars läsförståelseutveckling då de i högre grad har svårigheter med detta. Dessutom presterade 

elever med inlärningssvårigheter som dyslexi bättre när WTL användes (Genlott & Grönlund, 2016). 

Till skillnad från det Genlott och Grönlund skriver så finns det forskning som visar på att användandet 

av digitala verktyg bland annat kan medföra att elever får sämre resultat gällande läsförståelse (Kim & 

Kim, 2012). Kim och Kim (2012) undersökte hur gymnasieelever påverkades av att läsa texter på 

LCD-skärmar och i slutsatsen av sin artikel skriver de att elever presterade avsevärt sämre när 

läsförståelsetest gjordes på LCD-skärmar i jämförelse med läsförståelsetest som gjordes med text 

tryckt på papper. Även Kerr och Symons (2006) lyfter kritik rörande att läsa texter på skärmar. I deras 

studie undersöktes hur femteklassares läsförmåga, där forskarna jämförde dels när eleverna läste texter 

på en datorskärm och dels när eleverna läste text tryckt på papper. I deras resultat skriver forskarna att 

när elever läster texter på datorn så förstod de mindre av textens innehåll och det gick även betydligt 

långsammare för eleverna att läsa igenom texten. Avslutningsvis kommer en artikel av Lebens, Graff 

och Mayer (2009) att lyftas där de skriver om den så kallade digitala klyftan inom utbildning. Med den 

digitala klyftan menas ojämlikheten, som Lebens, Graff och Mayer (2009) trycker på finns, mellan 

elevers digitala kompetens. Denna digitala klyfta framkommer enligt författarna främst på grund av 

socioekonomiska faktorer där elever vars familjer har lite pengar generellt sett även har mindre 

digitala verktyg hemma. Denna brist på digitala verktyg i hemmiljö gör att eleverna som tillhör denna 

grupp uppfattar aspekter av digitaliseringen som jobbig och de upplever bland annat att de är sämre på 

att använda digitala verktyg än majoriteten av sina klasskamrater (Lebens, Graff & Mayer, 2009).  

 

Forskning specifikt kopplat till pekplattor 

I det tidigare avsnittet lyftes en mängd aspekter på den digitaliserade skolan, men i detta avsnitt 

kommer fokus ligga på forskning kring ett specifikt digitalt verktyg, nämligen pekplattor. Framförallt 

inom den svenska förskolan är pekplattor ett vanligt digitalt verktyg men de används även flitigt inom 

grundskolan (Petersen, 2015). Likt annan forskning kring digitala verktyg i pedagogiska miljöer 

upplever lärare att IKT både gör barn i förskolan mer motiverade att lära sig och att lärandet blir mer 

lustfyllt (Flewitt, Messer & Kucirkova, 2015). Det finns dock en mängd olika aspekter av användandet 

av IKT i förskolemiljöer. I en studie gjord på svenska förskolor kunde Nilsen (2014) se att lärarens 

mål med pekplattor skilde sig från det barnen ville göra med pekplattorna. Dessutom kunde Nilsen 

(2014) konstatera att applikationerna (appar) som lärarna upplevt vara pedagogiska visade sig vara 

relativt opedagogiska.  

Pekplattor kan också ses som ett sätt för barn att utöva agens (Petersen, 2015). Detta på grund av att 

det är lättare för förskolebarn att använda sina händer för att styra ett digitalt verktyg än att till 

exempel styra en dator med en mus. Dock krävs det att apparna är funktionella för barnen, såsom att 

de är mer bildbaserade än siffer- och ordbaserade (Petersen, 2015). Det är även viktigt att minimera 
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riskerna för tekniska problem likt instabilt internet då detta kan leda till att lärotillfällen där digitala 

verktyg används blir omöjliga att genomföra (Petersen, 2015). Studier har också kunnat konstatera att 

det råder ett så kallat app-gap mellan barn från olika ekonomiska bakgrunder (Moinian et al., 2016). 

Familjer med begränsade ekonomiska resurser har generellt sett bara råd att ladda ner appar med 

bristfällig kvalité då det finns en korrelation mellan pris och kvalité på appar. Därför är det viktigt att 

förskolor har möjligheten att använda pekplattor för att väga upp ojämlikheten rörande ekonomiskt 

kapital som finns utanför förskolans värld genom att bland annat se till att köpa in högkvalitativa appar 

(Moinian et al., 2016). 

 

Införandet av pekplattor i förskolan ses inte som helt oproblematiskt (Flewitt et al., 2015). Det krävs 

eftertanke och noggrann planering för att integrera pekplattor på ett bra sätt i undervisningen (Flewitt 

et al., 2015). Annars riskerar pekplattor att bara bli ett verkningslöst digitalt verktyg som inte tillför 

något extra i undervisningen, istället blir undervisningen bara likadan som tidigare (Flewitt et al., 

2015). Forskarna (Flewitt et al., 2015) kunde dock konstatera att, genom lite handledning från 

forskarteamet, hårt arbete från lärarlaget samt intresse från eleverna, så blev pekplattor kreativa 

verktyg som hjälpte till att bygga elevernas självförtroenden samt positivt påverka deras läs- och 

skrivutveckling. I en studie av Chou, Block och Jesness (2012) lyfts andra aspekter av att använda 

pekplattor i undervisning. Deras studie kunde påvisa vikten av att ha en egen pekplatta var en viktig 

del i elevernas motivation till att ta till sig den nya tekniken, vilket upplevs viktigt då skolan 

digitaliseras, samt att ta ett större ansvar för sitt lärande. I denna studie användes fokusintervjuer med 

lärare samt elever i åldrarna 8-13 i Skottland för att studera hur lärare och elever upplever införandet 

av pekplattor i skolorna. Att både lärare och elever hade fått tillgång till egna pekplattor anser 

forskarna kunna ha gjort att det motstånd som ofta existerar kring ny teknologi minskat. Bland annat 

behövdes mindre kompetensutbildning av lärare för att de skulle känna sig bekväma med den nya 

tekniken (Chou et al., 2012). Det var till och med flera skolor i undersökningen som hade kommit 

fram till att man istället för att ersätta utdaterade datorer ska köpa in pekplattor i framtiden. Andra 

effekter av införandet av pekplattor var att lärarna upplevde att den nya tekniken lett till att de kunde 

variera lektionsupplägg mer än tidigare och att de utvecklats själva som pedagoger (Chou et al., 2012). 

Lärarna upplevde även att samarbetet mellan lärare och elever hade förbättrats samt att eleverna 

stödde varandra i sitt lärande i en högre grad. Forskarna kunde också konstatera, med hjälp av 

föräldraenkäter, att elevernas vårdnadshavare också upplevde att det hade skett förändringar i hur 

eleverna såg på skolan, bland annat upplevde de att eleverna tyckte att skolan var roligare (Chou et al., 

2012). 

 

Forskning specifikt kopplat till en-till-en-konceptet 

I Sverige har en-till-en-konceptet använts i flera år. Med en-till-en menas att alla elever ska få tillgång 

till en helt egen dator, eller ibland pekplatta, som ska kunna användas av eleven både under skoltid 

och hemma. Falkenbergs kommun var den första kommunen i Sverige att göra en ordentlig satsning på 

en-till-en-konceptet och har därför varit central i svensk forskning av en-till-en-konceptet (Tallvid, 

2010). Det huvudsakliga målet med införandet med en-till-en i Falkenbergs skolor var att öka 

elevernas motivation att lära sig och enligt enkätundersökningar som Tallvid gjorde lyckades 

kommunen med detta. Resultatet visade nämligen att efter införandet av en-till-en hade elevernas 

motivation till att lära sig nya saker ökat med 76 % (Tallvid, 2010). Liknande resultat går att hitta i 

annan forskning, bland annat i en studie där 86 % av eleverna uppgav att skolan hade blivit mer 
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intressant sedan införandet av en-till-en (Grönlund et al., 2011). I förhållande till detta är det dock 

viktigt att påpeka att trots detta ökade intresse för skolan visade studien inte någon ökning alls rörande 

studieresultat utan på vissa av de skolorna som var med i undersökningen hade resultaten minskat trots 

den förändrade synen på skolan. Forskarna (Grönlund et al., 2011) anser därför att införandet av en-

till-en-konceptet inte ger några omedelbara högre studieresultat hos eleverna. I en studie från USA vid 

samma tidpunkt gick det dock att konstatera att elever som hade en egen bärbar dator presterade bättre 

än elever som inte hade tillgång till detta (Suhr, Hernandez, Grimes & Warschauer, 2010). Författarna 

poängterar dock att bärbara datorer inte är något som magiskt kommer lösa alla skolans problem, till 

exempel sjunkande studieresultat, men menar ändå att studien visar på att tillgången till en egen bärbar 

dator kan ge en positiv effekt rörande analytisk förmåga, läsförståelse och skrivstrategier. I en artikel 

av Fleischer (2017) diskuteras effekterna av en-till-en vidare men till skillnad från Suhr et al. (2010) 

väljer Fleischer (2017) att använda sig av intervjuer för att undersöka hur elever upplever en-till-en-

konceptet.  

Artikeln pekar på att den på många sätt enhetligt positiva forskningsresultaten rörande elever 

erfarenheter av den digitaliserade skolan som tidigare en-till-en-forskning presenterat, där 

digitaliseringen bland annat upplevs ha gjort skolan mer lustfylld och lärande effektivare, kan ha 

missat aspekter av en-till-en-konceptet. Eleverna i Fleichers (2017) undersökningen upplever att 

tillgången till en egen bärbar dator har gjort deras lärande mer effektivt och lyfter till exempel 

möjligheten att skriva om texter på en dator, något som saknas när man skriver för hand. Men att gå 

ifrån penna och papper har också upplevts vara stressande på flera sätt. Eleverna upplever att lärare i 

den digitaliserade skolan förväntar sig att elever ska kunna anteckna mycket snabbare än tidigare och 

går därmed igenom mer information på en kortare tid än innan. Detta medför att eleverna upplever att 

de får mindre tid att reflektera över det som sades samt att tillfälle att diskutera det som sades inte 

uppkom på samma sätt som innan (Fleischer, 2017). Att ha datorn som sitt huvudsakliga skolredskap 

upplevdes också problematiskt enligt eleverna då det dels är svårt att koncentrera sig på skolarbetet på 

grund av till exempel tillgängligheten till sociala medier och att det kan vara jobbigt att kolla på en 

skärm under långa tidsperioder. Fleischer (2013) menar att det kan resultera i en bättre läromiljö om 

skolor satsar på en-till-två istället för en-till-en för att ett sådant upplägg hade skapat en miljö där 

eleverna pratar mer med varandra, vilket enligt Fleischer (2013) kan leda till ökat lärande. Flera elever 

lyfter även att de fortfarande föredrar att ha något fysiskt att läsa på, då eleverna upplever att läsa en 

bok eller papper gör läsandet mer njutbart än när eleverna läser på en dator (Fleischer, 2017). En 

annan studie av Hatakka, Andersson och Grönlund (2013) har funnit liknande resultat kring 

problematiken med en-till-en-konceptet.  

I denna studie gjordes fokusintervjuer på både grundskolor och gymnasieskolor i olika delar av 

Sverige. För de flesta elever har en-till-en-projektet lett till att eleverna upplever lärande som något 

mer lustfyllt (Hatakka et al., 2013). Bland annat berättar en grundskoleelev om en erfarenhet av att 

göra en digital presentation, vilket upplevs som roligare än vanliga presentationer. Likt föregående 

studie visar denna på att eleverna upplever att de lätt blir distraherade när man använde datorn, på 

grund av till exempel sociala medier eller lusten att spela spel. Eleverna i denna studie upplever även 

att lärare håller en mycket högre hastighet i sina föreläsningar sedan införandet av en-till-en, då lärarna 

inte ger samma utrymme till anteckningar när dessa inte görs med penna och papper (Hatakka et al., 

2013). Dessutom upplever flera elever att tillgången till en bärbar dator har gjort dem mindre sociala 

och att det skett ett skifte från att umgås irl (in real life) till att nästan föredra att kommunicera digitalt 

istället. Eleverna upplever även att det finns klara negativa aspekter rörande datoranvändningen för 

deras fysiska välmående. Bland annat upplever eleverna att de ständigt behöver bära runt på en tung 
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dator vilket skapar ryggproblem hos dem. De upplever även att de ägnar sig åt mindre fysisk aktivitet 

under sin tid i skolan samt att det kan ge huvudvärk eller problem med ögonen när de kollar på en 

skärm under en längre tid (Hatakka et al., 2013). Det finns även elever, främst de som lever i socialt 

och ekonomiskt resurssvaga områden, som upplever en rädsla över att bli rånade på vägen till och från 

skolan (Hatakka et al., 2013). Vad som i denna studie upplevs som positivt rörande deras hälsa och 

välmående var att det hade blivit lugnare i skolan för att eleverna satt tysta framför sina datorer istället 

för att bråka. De upplever även att rasterna har blivit roligare just för att möjligheten att använda 

sociala medier eller att spela spel finns, då de upplever att skolan erbjuder en bristfällig mängd 

rastaktiviteter (Hatakka et al., 2013). En annan aspekt som eleverna lyfter är problemen som skapas 

när allt skolarbete görs på sin egna dator. Eleverna upplever att det inte finns någon plan för vad som 

ska göras om elevernas datorer går sönder eller om datorn råkar glömmas hemma. När utbildningen är 

så beroende av en dator blir minsta tekniska problem en allvarlig incident vilket var en negativ aspekt 

av införandet som eleverna i studien fått erfara (Hatakka et al., 2013). Eleverna upplever fördelar med 

införandet av en-till-en-konceptet där positiva effekter bland annat anses vara att de känner sig mer 

självgående samt analytiska i sitt tänkande, men samtidigt finns det negativa aspekter som att inte 

kunna fokusera på vad som måste göras utan att saker som sociala medier distraherar (Hatakka et al., 

2013). En ökad mängd frihet ses enligt forskarna som något positivt i dagens samhälle men för vissa 

elever blir det svårhanterligt. Därför behöver elever få stöd av både skolan och vårdnadshavare för att 

kunna hitta redskap och arbetssätt där eleverna inte blir distraherade lika lätt (Hatakka et al., 2013). 

Framtiden 

För att avsluta denna genomgång av tidigare litteratur kommer några utsagor från lärare och elever 

rörande framtidens digitala skola att lyftas. I intervjustudien av Erixon (2016) tillfrågades både elever 

och lärare som går eller jobbar på ett högstadium hur de trodde att framtidens skola skulle se ut. Både 

lärarna och eleverna upplevde att det kommer ske flera stora förändringar inom skolvärlden. Bland 

annat upplever de att skolan kommer bli helt digitaliserad och att penna och papper inte kommer 

användas längre (Erixon, 2016). Det finns dock elever som uttrycker ett motstånd till denna framtid 

där människor kan bli för beroende av datorer. De upplever att det är problematiskt om människor 

saknar förmågan att skriva för hand, då de blir för beroende av en dator i en sådan situation. Därför bör 

inte skrivande för hand fasas ut helt enligt dessa elever. Både lärare och elever upplever att gränsen 

mellan fritid och skola kommer att suddas ut då mycket skolarbete kommer att kunna göras hemifrån 

via någon form av digitalt verktyg (Erixon, 2016). Men även om mycket av arbetet kommer att kunna 

ske hemifrån är inte detta ett önskvärt scenario enligt eleverna. Detta på grund av de upplever att det är 

lätt att bli socialt missanpassad i en sådan situation, då skolan är en viktig arena för att möta andra 

människor. Avslutningsvis gällande eleverna i Erixons (2016) undersökning upplever de att det mesta 

av ens skolarbete kommer att göras med hjälp av en egen bärbar dator i framtiden. De tror att det 

fortfarande kommer att finnas böcker, men inte lika många, utan den mesta läsningen kommer ske 

med hjälp av pekplattor. Gällande framtidens skola lyfts även åsikter om detta av forskarna Kim och 

Kim (2012). De skriver i sin artikel att eleverna i deras studie upplevde sig vana med att använda 

datorer men trots detta så valde majoriteten av eleverna att använda penna och papper när prov skulle 

genomföras. Författarnas (Kim & Kim, 2012) slutsats blir därför att digitaliseringen av skolan bör ske 

med eftertanke då en del av eleverna inte uppskattar att alla delar av skolan digitaliseras och att 

digitaliseringen av skolan kan leda till sämre studieresultat rörande läsförståelse.  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet är att studera och beskriva hur elever som går i årskurs sex uppfattar och upplever hur det är att 

gå i en skola där man arbetar med digitala verktyg, det vill säga en digitaliserad skola. I huvudsak har 

fokus i tidigare studier av digitalisering i skolan inte legat på elevernas upplevelser, därför är syftet 

med denna studie att bidra med att fylla en kunskapslucka. Utifrån detta syfte har denna studie som 

mål att besvara följande frågeställningar: 

 

Vilka fördelar förmedlar de intervjuade eleverna att de upplever med digitaliseringen av skolan?  

Vilka nackdelar förmedlar de intervjuade eleverna att de upplever med digitaliseringen av skolan?  

Hur digitalt kompetenta upplever de intervjuade eleverna att lärare är? 

Vilka åsikter uppfattar de intervjuade eleverna att deras lärare har gällande den digitaliserade skolan? 

Teoretiskt perspektiv 

Fenomenologi  

Fenomenologi utvecklades av Husserl i början av 1900-talet som en motreaktion rörande den 

positivism som präglade majoriteten av all vetenskap under denna tid. Husserl (1931) ansåg att 

naturvetenskapens objektiva syn på vetenskap hade blivit ett ideal vilket medförde att människors 

upplevelser inte fick något utrymme inom forskning. Husserl (1931) introducerade därför begreppet 

livsvärld vilket kan ses som människors samlade upplevelser av världen. Det är i livsvärlden som 

människors förståelse av världen finns och därför menade Husserl (1931) att det är forskning rörande 

livsvärldar som kan ge en ökad förståelse för människors levnadsvillkor. Denna livsvärld kan 

beskrivas som människors vardagsliv som man ständigt befinner sig i utan att aktivt reflektera kring, 

där våra uppfattningar om verkligheten skapar vår världsbild, vilken inte går att skilja ifrån 

verkligheten (Bengtsson, 1998). Ett annat grundantagande inom fenomenologin är att dessa 

uppfattningar av verkligheten alltid är riktade mot specifika fenomen. Det finns i dagsläget en rad 

olika former av fenomenologi där bland annat Sartre och Merleau-Ponty har utvecklat Husserls idéer 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Merleau-Ponty (1989) uttryckte redan på 1950-talet att barndom var en 

speciell period i en människas liv och utvecklade därför fenomenologin för att lära sig mer om 

barndom. Merleau-Ponty utvecklade även begreppet livsvärld då han ansåg att människan och dess 

omvärld existerar i ömsesidighet i en ständig förändring, vilket innebär att livsvärlden inte är något 

statiskt. Därför är kontexten och tidsaspekten viktig att hålla i åtanke när fenomenologisk forskning 

bedrivs (Szklarski, 2015). 

Ett annat grundläggande begrepp inom fenomenologi är essens. Enligt Szklarski (2015) är essensen 

själva kärnan av ett fenomen som undersöks. För att kunna undersöka denna essens krävs det ett 

induktivt förhållningssätt. Det innebär att det är själva empirin som man som forskare ska utgå ifrån, 

snarare än en teori. Därför anser Szklarski (2015) att hypoteser bör undvikas vid en klassisk 
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fenomenologisk analys. Detta förhållningssätt till data kallas inom fenomenologi för fenomenologisk 

reduktion. Genom att som forskare ha som mål att vara så fördomsfri som möjligt kan essensen 

förhoppningsvis hittas, men det går inte att vara helt och hållet fördomsfri (Kvale & Brinkmann, 

2014). Därför bör en fenomenologisk forskare kritiskt granska sina erfarenheter och förutfattade 

meningar. Fenomenologisk reduktion innebär också att forskaren inte ska bedöma huruvida 

respondenters upplevelser är sanna eller osanna utan målet med fenomenologisk forskning är att 

undersöka hur informanter upplevt ett fenomen (Kvale & Brinkmann, 2014). I denna studie är 

fenomenet en digitaliserad skola. En annan grundläggande tanke inom fenomenologi är att målet med 

fenomenologisk forskning inte är att få tag på objektiv fakta, utan intresset ligger i hur individer ser på 

olika fenomen. I föreliggande studie intervjuades elever som går i årskurs sex i en digitaliserad skola 

för att på så sätt kunna ta del av deras upplevelser rörande en digitaliserad skola. För att nå denna 

subjektiva betydelse rörande olika fenomen krävs det att forskaren tolkar den empiri som samlats in, 

vilket ställer många krav på forskaren, då forskarens analys ska vara en representation av 

respondenternas erfarenheter eller upplevelser av ett fenomen. Bland annat så måste hen använda ett 

holistiskt tillvägagångsätt där kontext har stor betydelse (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Inom fenomenologisk forskning är självrapporter eller olika former av intervjuer de vanligaste sätten 

att samla in data. Om intervjuer används bör forskaren använda sig av semi-strukturerade eller 

ostrukturerade intervjuer där det är av stor vikt att öppna frågor används (Szklarski, 2015). 

Användandet av intervjuer och dess effekter kommer att diskuteras mer ingående under 

metodavsnittet. För att avsluta denna genomgång av studiens teoretiska perspektiv kommer kritik 

rörande fenomenologisk forskning att lyftas. För även om fenomenologisk forskning har som mål att 

hitta essensen hos sina respondenters utsagor, går det alltid att diskutera huruvida forskaren faktiskt 

lyckats med detta (Szklarski, 2015). Tolkning har en central roll inom fenomenologi och olika forskare 

kommer med största sannolikhet att tolka samma utsagor på olika sätt, vilket beror på att alla 

människor har olika livserfarenheter och bakgrunder (Back & Berterö, 2015). Detta skapar en brist 

rörande fenomenologisk forsknings tillförlitlighet, gällande validitet, men detta går att motverka 

genom att göra kompletterande materialinsamlingar eller använda sig av medbedömare när text 

analyseras (Szklarski, 2015). Dock fanns det ingen möjlighet att göra detta i denna studie.  

Metod 

Analysmetod – Tematisk analys  

I denna studie har tematisk analys valts som analysmetod. Flertal forskare inom kvalitativ forskning 

menar att användandet av någon form av tematisk analys ofta är en gemensam nämnare för kvalitativ 

forskning och bör därför inte ses som en egen metod utan mer som ett redskap som används inom en 

mängd olika kvalitativa metoder (Braun & Clarke, 2006). Detta håller dock inte Braun och Clarke 

(2006) med om. De anser att tematisk analys bör ses som en egen metod och att tydliga riktlinjer för 

metoden behövs, så att begrepp och metod inte urvattnas till att egentligen inte betyda något alls. De 

menar även att det är viktigt att standardisera användningen av tematisk analys då det medför att 

forskare skulle analysera data på mer liknande sätt. Detta skulle i sin tur medföra att andra forskare 

lättare kan förstå hur forskaren i fråga kommit till sina slutsatser samt att det skulle vara lättare att 

reproducera forskning som använder sig av tematisk analys (Braun & Clarke, 2006). Om en metod 



13 

 

inte är väldefinierad skapar detta en mängd problem gällande såväl den externa som den interna och 

externa validiteten. Med bland annat detta som bakgrund valde Braun och Clarke (2006) att skriva om 

hur de ansåg att metoden bör definieras och användas.  

Tematisk analys är bra för nybörjare inom kvalitativ forskning då metoden inte är teoretiskt bunden i 

jämförelse med till exempel tolkande fenomenologisk analys eller grundad teori som kräver att 

forskaren har en mycket god förståelse för teorierna som metoderna grundar sig på för att använda 

metoderna på ett korrekt sätt (Braun & Clarke, 2006). När det gäller att hitta olika teman i sin data så 

finns det inget bestämt ramverk för när något kan ses som ett tema utan det är upp till forskaren att 

argumentera samt avgöra om något är ett tema. Ett sätt att hitta teman i data är att noggrant studera all 

data som samlas in och göra en tematisk beskrivning av denna helhet. I en sådan analys försvinner en 

del djup, det vill säga att varje tema inte analyseras lika djupgående, men den övergripande 

beskrivningen blir fylligare. Detta tillvägagångssätt är bra att använda om det som undersöks är under-

forskat då en mer övergripande analys kan hitta fler aspekter rörande ett fenomen (Braun & Clarke, 

2006) vilket är anledningen till att denna form av analys passar sig bra till denna studie. Tematisk 

analys kan använda både på ett induktivt och ett deduktivt tillvägagångssätt. I denna studie har ett 

induktivt perspektiv används då syftet är att undersöka vad elevernas upplevelser av att gå i en 

digitaliserad skola är. När ett induktivt tillvägagångssätt används ska forskaren ha som mål att 

analysera och koda data utan att använda förutfattade uppfattningar om fenomenet. Med detta menas 

att analysen ska vara datadriven, dock finns alltid det ett teoretiskt ramverk som begränsar det som 

studeras, men teorin är inte central i analysen (Braun & Clarke, 2006). Förutom att välja om ett 

induktivt eller deduktivt förhållningssätt ska användas måste en forskare också välja om den tematiska 

analysen ska göras kring semantiska eller latenta teman. I denna studie är målet att lyfta semantiska 

teman, vilket innebär att teman formuleras genom att noggrant studera vad respondenterna ordagrant 

har sagt och, utformar teman efter detta (Braun & Clarke, 2006). 

Enligt Braun och Clarke (2006) finns det sex faser inom den tematiska analysen. Denna studie har följt 

dessa sex faser i sin analys och därför presenteras här en kortare version av dessa faser. I den första 

fasen läses data flertal gånger för att på så sätt bli intimt familjär med data. I denna fas gjordes även 

vissa anteckningar över potentiella teman. I andra fasen kodades data för att på så sätt dels 

kategorisera dem men även för att påbörja den analytiska processen. I denna fas funderade jag över 

vilka delar av intervjuerna som var relevanta för forskningsfrågorna. I slutet av kodningen var all data 

kodad, och intressanta utdrag som kan bli aktuella att lyfta i forskningen hittades i denna fas. Sedan 

påbörjades den tredje fasen där jag tematiserade den kodade data, det vill säga tolkade data för att på 

så sätt skapa olika teman. All kodad data som har relevans för de teman som skapats ska i slutet av 

denna fas ha kategoriserats noggrant (Braun & Clarke, 2006). När jag gjort min kodning övergick jag 

till den fjärde fasen där en kritisk analys gjordes rörande de olika preliminära teman som tidigare 

skapats för att se om de fortfarande var relevanta. Detta gjordes för att se till att de preliminära temana 

var tydligt definierade, vilken relation de har till varandra och att varje tema är en trovärdig tolkning 

av elevernas upplevelser som den ska representera. I denna fas omstrukturerades en del av de teman 

jag tidigare gjort, vilket ofta görs inom denna fas av tematisk analys där det är vanligt att komma fram 

till att vissa teman bör slås ihop eller om ett tema bör delas upp i två teman (Braun & Clarke, 2006). 

När jag kände mig nöjd med uppdelningen av data i olika teman påbörjades den femte fasen där målet 

var att göra djupgående analyser av samtliga teman. I denna fas var mitt mål att hitta essensen i varje 

tema och namnge varje tema med informativa och koncisa namn. I den avslutande sjätte fasen var mitt 

mål att producera en text där teman, analys och utdrag på ett tydligt sätt presenteras för läsaren.  
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Val av datainsamlingsmetod – semistrukturerade 

intervjuer 

I denna uppsats används semi-strukturerade intervjuer, en lämplig metod att använda vid 

fenomenologisk forskning (Szklarski, 2015). För att i så stor grad som möjligt försöka fånga 

respondentens livsvärld finns det en rad olika variabler jag behövde ta hänsyn till i 

intervjusituationerna (Kvale & Brinkmann, 2014). Ett av de huvudsakliga målen inom fenomenologisk 

forskning är att påverka sin respondent så lite som möjligt för att på så sätt ge respondenten 

möjligheten att själv berätta om sina upplevelser av ett fenomen. Eftersom öppna frågor är att föredra i 

fenomenologiska intervjuer, då dessa ger respondenten möjligheten att själv välja vad hen vill berätta 

om ett fenomen, var målet i denna studie att i största möjliga mån ställa öppna frågor (Back & Berterö, 

2015; Miller & Glassner, 2011). Om jag ställer direkta frågor som kan besvaras med ja eller nej eller 

ställer ledande frågor påverkas respondenten och från ett fenomenologiskt perspektiv begränsar detta 

datakvalitén, vilket togs i åtanke både innan och under intervjuerna. Inom fenomenologisk forskning 

är det även viktigt att oavbrutet visa sig engagerad i det som respondenten säger och att ställa 

följdfrågor för att på så sätt få data med stort djup, vilket då blev min målsättning under samtliga 

intervjuer. Att få data med stort djup är vitalt i en fenomenologisk tematisk analys (Back & Berterö, 

2015). En studie som exemplifierar vikten av hur intervjuaren agerar i en intervjusituation lyfts av Von 

Tetzchner (2005). I studien blev barn antingen intervjuade av en person som behöll ögonkontakt, var 

uppmuntrande och log, eller en person som inte gjorde något av detta. Barnen som intervjuades av den 

mer känslomässigt kalla intervjuaren gjorde fler fel och var betydligt mer påverkningsbara än de 

barnen som intervjuades av den mer positiva och personliga intervjuaren. Därför försökte jag tillika 

intervjuaren att inte bara tänka på hur frågor bör ställas utan även på hur jag agerar i 

intervjusituationen.  

I denna studie intervjuades elever som går i klass sex och var mellan elva och tolv år gamla. Även om 

barn i denna åldern generellt sett har börjat utveckla en mängd olika kognitiva förmågor, bör 

intervjuaren inte använda ett för avancerat språk (Toeplitz-Wiśniewska, 2007). Detta på grund av att 

det finns en risk att eleven missförstår frågan eller inte förstår frågan alls. Även om en forskare 

repeterar en fråga som eleven ej förstod finns det risk att detta skapar ytterligare problem. När frågor 

ställs om kan eleven tolka detta som att hen gett ett felaktigt svar och väljer därför att ändra på sin 

historia efter vad hen tror att forskaren vill höra (Cederborg, Danielsson, La Rooy & Lamb, 2009). 

Med detta i åtanke försökte jag ställa frågor anpassade efter elevernas ålder på ett tydligt sett för att 

inte riskera missförstånd och upprepningar av frågor. Även om det rekommenderas att ha en 

intervjuguide måste hela samtalet präglas av en öppenhet och reflexivet hos intervjuaren, där öppna 

frågor ställs då tidigare forskning pekar på att detta ger bäst data från elever i denna ålder (Toeplitz-

Wiśniewska, 2007). Öppna frågor är dels invitationer och dels specifika frågor (Keselman, Cederborg, 

Lamb & Dahlström, 2008). Med invitationer menas frågor som till exempel börjar med ’Berätta om’. 

Specifika frågor baseras på det respondenten sagt tidigare och efterfrågar mer detaljer. Det finns flertal 

undersökningar som visar på att öppna frågor både ger mer sanningsenliga svar samt mer detaljerade 

svar. Forskning har visat att barn i denna ålder kan ge lika utförliga och detaljerade svar som vuxna 

om de får svara på öppna frågor (Toeplitz-Wiśniewska, 2007). Genom att ställa öppna frågor kan 

respondenten, även om det är avgränsat till ett visst fenomen, välja vilka saker hen själv vill prata om 

vilket då troligtvis blir det som eleven själv anser vara viktigast (Kvale & Brinkmann, 2014). Dessa 

tidigare studier rörande intervjusituationer med barn togs i åtanke både innan och under 

intervjusituationerna för att på så sätt försöka ge eleverna chansen att uttrycka vad de ansåg vara 

viktigast rörande den digitaliserade skolan.  
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Kritik av metod och datainsamlingsmetod 

Under denna rubrik gör jag en kort sammanställning av kritik mot intervjuer och tematisk analys som 

jag under hela processen reflekterat över. Braun och Clarke (2006) lyfter lite kritik av tematisk analys i 

sin artikel där de försöker definiera vad tematisk analys är. De menar att den allmänna kritiken av 

kvalitativ forskning från forskare utanför fältet är att forskare inom kvalitativ forskning kan göra lite 

som de vill. Bryman (2012) lyfter även denna kritik av kvalitativ forskning och tillägger att mycket 

kvalitativ forskning är svår att replikera för att metoderna ofta är mer ostrukturerade än kvantitativa 

metoder. Denna kritik kan även appliceras på tematisk analys enligt Braun och Clarke (2006) och 

därför bör forskare som använder sig av tematisk analys vara transparenta och systematiska rörande 

hur metoden har använts och hur man kommer fram till sina analyser och slutsatser. Det som skrivs 

måste verkligen representera det som forskaren gjort. Det är likaså viktigt att poängtera att även om 

målet i fenomenologisk forskning är att fånga respondentens opåverkade upplevelser av fenomen så är 

detta i praktiken omöjligt. Detta på grund av att forskaren också är en person med egna intressen, 

förutfattade meningar och en unik förförståelse av fenomen vilka alla påverkar en intervjusituation i 

olika stor grad (Braun & Clarke, 2006). Därmed bör forskaren reflektera kring sin roll som 

medskapare av intervjusituationen och inte välja att ignorera denna faktor helt. 

Det finns också kritik rörande att göra fenomenologiska intervjuer då det går att ifrågasätta om det 

verkligen är att respondenten förmedlar sin syn på fenomen eller om hen bara säger vad hen tror att 

forskaren vill höra (Miller & Glassner, 2011) Detta är ett ännu större problem när barn är respondenter 

för att barn tenderar att vilja visa sig duktiga framför vuxna och ger därför svar som de tror att den 

vuxne vill höra istället för deras riktiga upplevelser av ett fenomen (Toeplitz-Wiśniewska, 2007). En 

annan kritik är också att när intervjun är genomförd är det trots allt forskaren som väljer vilken del av 

data som ska tematiseras och lyftas i sin studie, vilket också kan ses som ett problem, då läsaren inte 

får tillgång till hela bilden utan endast små delar som forskaren valt ut (Miller & Glassner, 2011). 

Allmän kritik av att använda intervjuer som datainsamlingsmetod är bland annat att metoden bygger 

på ledande frågor och att metoden är för personberoende (Kvale & Brinkmann, 2014). Kritiken av att 

metoden bygger på ledande frågor innebär i korthet att hur forskaren än försöker så kommer ens frågor 

alltid att vara ledade i någon grad. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är dock denna kritik 

oproportionerligt uppblåst då forskare har blivit bättre på att inte ställa ledande frågor och vara 

självkritiska kring när det görs. Kritiken av metoden som allt för personberoende anser Kvale och 

Brinkmann (2014) vara ett problem som inte går att komma ifrån, utan alla forskare som använder sig 

av intervjuer bör se sig själva som det primära metodologiska verktyget. Detta ställer höga krav på 

intervjuaren som bör både teoretiskt och praktiskt förbereda sig inför intervjusituationer och alltid 

agera empatiskt och systematiskt.  

Urval och avgränsningar 

När en fenomenologisk studie görs ska urvalet inte representera en population utan ett perspektiv, det 

vill säga att alla informanter bör ha gemensamma erfarenheter av det fenomen som forskaren har tänkt 

att undersöka (Back & Berterö, 2015). I denna studie valdes en skola ut som en potentiell arena att 

hitta informanter, då jag har en anställning vid en annan skola i samma kommun. På grund av detta har 

jag haft kontakt med undersökningsskolan tidigare och visste om att de använder sig av digitala 

verktyg. Förutom detta var förhoppningen att forskningsprojektet skulle ha goda chanser att accepteras 

av ledningen på skolan vilket medför att denna studie använde sig av ett sorts bekvämlighetsurval 

(Denscombe, 2014). Ett bekvämlighetsurval kan vara bra att använda enligt Denscombe (2014) när 
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man gör ett småskaligt projekt under en begränsad tid, vilket bra beskriver denna studie. Först 

tillfrågades rektorn via email om det fanns en möjlighet att kontakta klasslärare i skolan vilket 

godkändes skriftligen. I samband med detta valde jag att försöka få möjligheten att intervjua elever 

som går i sjätte klass. Detta på grund av att eleverna har gått i skolan längre än andra elever på 

mellanstadiet vilket medför att de under en längre tid har fått erfara hur digitaliseringen av skolan har 

påverkat dem. Flera klasslärare tillfrågades via email om deras klasser kunde delta i studien och en 

klasslärare svarade relativt snabbt och visade intresse. Kort därefter besöktes denna klass för att 

informeras om studiens syfte och upplägg samt för att dela ut samtyckespapper som skulle skrivas på 

av elevernas föräldrar. Vid samtal med läraren framkom det att eleverna nästan dagligen använde sig 

av bärbara datorer inom flera olika ämnen och att skolan har som mål att bli en en-till-en-skola. I 

samtal med uppsatshandledare bestämdes det att mellan åtta till tio elever skulle intervjuas, och totalt 

nio elever lämnade in samtyckespappret. Därmed blev målet att intervjua samtliga nio elever om de 

fortfarande var intresserade vid intervjutillfällena.  

Informanter 

De nio informanterna i studien går alla i årskurs sex på en låg- och mellanstadieskola som ligger i en 

Stockholmsförort. I kommunen där skolan ligger har invånarna över Sverige-snittet gällande 

disponibel inkomst och levnadsstandard. Informanterna är homogena på det sätt att alla elever har gått 

i samma klass under hela årskurs sex men utöver detta gjordes inga undersökningar kring hur länge de 

gått i en digitaliserad skola. Detta kan leda till att informanternas perspektiv inte är helt homogena 

men detta faktum kommer inte analyseras något mer i denna text. För att anonymisera informanterna 

har deras namn ersatts med namn som har liknande kulturell härkomst och är kodade till samma kön 

som informantens egna namn.  

Genomförande 

Redan vid första kontakten med hela klassen där möjliga informanter skulle försöka rekryteras 

informerades hela klassen kort om studiens syfte. Syftet förenklades och beskrevs vara att höra deras 

åsikter kring att gå i en digitaliserad skola. Anledningen till detta beskrevs vara att trots att skolan 

genomför en sådan stor förändring har man inte frågat eleverna vad de tycker om det hela. Flera elever 

applåderade vilket kan tyda på att de var intresserade av att delta i studien. Därefter informerades 

eleverna om att deras vårdnadshavare behövde skriva på ett samtyckespapper för att de skulle få delta i 

studien och detta delades sedan ut. När detta var gjort vädjade jag till att så många som möjligt skulle 

ta hem och få pappret påskrivet och frågade samtidigt om det fanns några frågor rörande studien. 

Ingen elev hade några frågor och därför meddelades det att intervjuer skulle ske om ett par veckor och 

att vi skulle ses då igen. Samtliga intervjuer gjordes på skolan under en vecka i slutet av mars 2017. 

Vid första tillfället denna vecka kom det fram att totalt nio elever, av cirka 25, hade lämnat in sina 

samtyckespapper och som tidigare nämnt blev då tanken att alla skulle få delta i intervjustudien. 

Intervjuerna skedde under lektionstid i ett närliggande grupprum som gick att låsa. Under samtliga 

intervjuer låstes dörren och informanterna meddelades att detta var på grund av att vi inte skulle bli 

störda. Det var dock några tillfällen där pedagoger öppnade dörren och antingen hämtade något eller 

bara bad om ursäkt för att de störde vilket kan ha påverkat informanterna.  

Vid intervjuerna användes en intervjuguide (Bilaga 1) som består av tre olika faser. Först en 

introduktion där informanten bland annat informerades om syftet med intervjuerna och tillfrågades om 

det var ok att spela in intervjun samt hur inspelningen gick till. Efter detta följer den substantiella 
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fasen som innehåller semi-strukturerade frågor med målet att svara på studiens syfte. Alla frågor som 

finns skrivna i intervjuguiden användes inte i samtliga intervjuer utan det främsta målet var att lyssna 

på vad informanten ville prata om och ställa följdfrågor som är relevanta för studiens syfte. Sist 

kommer den avslutande fasen där informanten får möjligheten att bland annat berätta om det är något 

ytterligare som hen vill säga rörande det vi talat om samt ställa frågor till intervjuaren. Under samtliga 

intervjuer var målet att påverka respondenterna så lite som möjligt och tankar som lyftes i 

metodavsnittet rörande semistrukturerade intervjuer togs tillvara på. Inga elever hade några 

följdfrågor. Intervjun spelades in med en mobiltelefon och en dator för att på så sätt ha två 

inspelningar om det skulle bli problem med någon av dem.  

Databearbetning och analysmetod 

Transkribering 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) finns det inte någon standardiserad form för hur 

forskningsintervjuer ska transkriberas. I denna studie har målet varit att i så stor mån som möjligt 

ordagrant återge vad som sades i intervjuerna. Men för att förbättra läsbarheten transkriberas inte allt 

enligt talspråk utan vissa ord skrivs i textform istället för hur de sades. Detta är enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) ett vanligt dilemma när forskningsintervjuer ska transkriberas. Transkriberingen av 

samtliga intervjuer gjordes av mig och förutom tal markerades även pauser och skratt i 

transkriberingen. Bitar som kan identifiera platsen eller personen har inte transkriberats för att säkra 

respondentens anonymitet. Inte heller halva ord har transkriberats, alltså när någon börjat på ett ord 

men sedan valt att inte avsluta det.  

Analys 

Braun och Clarke (2006) menar att utgångspunkten för en lyckad tematisk analys är att ha formulerat 

målet för analysen. Antingen bör analysen ha som mål att göra en rik tematisk analys av all data eller 

ha som mål att undersöka endast ett tema med underteman där det görs en mer djupgående analys av 

detta tema (Braun & Clarke, 2006). I denna studie är målet att göra en bredare analys som lyfter de, 

enligt mig, mest utmärkande teman som går att hittas i data. Detta val gjordes eftersom att det finns 

relativt lite forskning kring fenomenet som undersöks vilket innebär att en bredare analys öppnar för 

nya insikter kring flera aspekter som i senare forskning kan undersökas djupare. Analysen gjordes 

enligt de sex faser som Braun & Clarke (2006) beskriver gällande hur tematisk analys bör göras. 

Dessa faser beskrivs under rubriken analysmetod – tematisk analys.  

Förförståelse  

Under denna rubrik presenteras bakgrundsfakta rörande min förförståelse som påverkar till exempel 

hur jag agerar under intervjutillfällena eller vilka teman som jag valt ut. Detta lyfts på grund av att 

forskaren bör försöka vara så fördomsfri som möjligt inom fenomenologisk forskning, trots att detta i 

praktiken är i princip omöjligt (Kvale & Brinkmann, 2014). Därför försöker jag vara transparent med 

vad min förförståelse är. Jag är utbildad lärare med inriktning mot fritidshem och har jobbat inom 

skolvärlden i ungefär tio år både som outbildad och utbildad lärare. Både i mitt privatliv och yrkesliv 

har mycket tid spenderats med datorer och jag har kunskap om både mjuk- och hårdvara. Dessutom 

har jag jobbat i kommunen där informanternas skola ligger och några av elevernas yngre syskon har 

haft kontakt med mig under mina yrkesverksamma år på något sätt. Jag ser positivt på användandet av 

digitala verktyg och har även jobbat som e-sportreporter och arrangör av e-sport.  
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Forskningsetiska överväganden  

Alla forskare måste ständigt göra etiska avvägningar, oavsett hur etiskt känsligt forskningsämnet är. 

Dock ska forskaren vara extra varsam när barn under 15 år är respondenter (Kvale & Brinkmann, 

2014). I denna studie är framförallt samtyckeskravet och informationskravet extra viktiga att fokusera 

på, på grund av respondenternas ålder (Vetenskapsrådet, 2011). När elever under 15 år är respondenter 

krävs det att vårdnadshavare blir grundligt informerande rörande hur forskningen kommer användas 

samt att de ger sitt samtycke till att deras barn får delta i studien. I denna studie delades ett 

samtyckeskontrakt (Bilaga 2) ut till eleverna under deras skoldag, som skulle ges till vårdnadshavare 

att skriva på om eleven skulle få delta i studien. Även om en forskare inte måste få ett samtycke från 

barnet när man fått det från en vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2011) gjordes ändå en ordentlig 

genomgång av de forskningsetiska principer som en forskare ska följa samt att eleverna fick skriva på 

ett eget samtyckeskontrakt om de ville delta i studien även efter de fått grundlig information rörande 

deras rättigheter och studiens syfte (Bilaga 3). Denna studie har inte som mål att undersöka några 

etiskt känsliga fenomen men det är trots allt respondentens livsvärld som står i fokus, och om en 

respondent väljer att prata om utanförskap eller mobbning kan det vara läge att antingen pausa eller 

avbryta intervjun om inte ett samtycke tidigare har givits att diskutera sådana känsliga fenomen, samt 

för att motverka att respondenten behöver återuppleva traumatiska händelser. I denna studie ställs 

elever frågor om hur de upplever lärares åsikter rörande den digitaliserade skolan, vilket kan uppfattas 

som en kontroversiell handling. Detta görs dels på grund av att det i tidigare studier framgår att lärare 

använder digitala verktyg för sina egna behag (Hall & Higgins, 2005), men även för att flera tidigare 

studier har lyft lärares upplevelser av hur elever påverkas och ser på digitaliseringen av skolan (Chou 

et al., 2012,;Petersen, 2015; Uibu & Kikas, 2008;Erixon, 2016). Målet med frågorna om hur elever ser 

på lärares åsikter blir därmed dels för att få en större insikt i hur elever uppfattar varför lärare använder 

digitala verktyg och dels för att elever ska få möjligheten att uttrycka sina erfarenheter rörande hur de 

upplever att lärare påverkas och ser på digitaliseringen av skolan. 

 

Studiens kvalitet 

Validitet  

Inom kvalitativ forskning finns det två sorters validitet enligt Bryman (2012), den externa och den 

interna. Med extern validitet menas möjligheten att en studie kan replikeras av andra forskare. I denna 

studie är målet att vara så transparent som möjligt för att på så sätt öka den externa validiteten så 

mycket som möjligt. Dock är det i princip omöjligt att replikera de exakta intervjusituationerna, både 

gällande elevunderlaget och intervjuarens erfarenheter och kunskaper vilket gör en studie likt denna 

svår att replikera. Med inre validitet menas att det har varit flera personer involverade i ett projekt, det 

vill säga att det inte endast är en person som gjort till exempel all tolkning av data (Bryman, 2012). I 

denna studie är det endast jag samt en handledare som är delaktiga vilket kan ses påverka den inre 

validiteten negativt.  

Reliabilitet  

Likt validitet finns det enligt Bryman (2012) också två sorters reliabilitet, den externa och den interna. 

Med intern reliabilitet menas att forskaren är kapabel att göra bra kopplingar mellan teori och praktik. 

Här nämns bland annat att det är bra om forskaren är insatt i fältet som undersöks. I denna studie har 
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forskaren jobbat flera år med elever i närliggande åldrar som informanterna och har koll på olika 

digitala verktyg och mjukvara som används i skolan där informanterna går. Detta kan dock leda till att 

forskaren har förutfattade meningar som i sin tur påverkar både analys och intervjusituationen. 

Gällande extern reliabilitet menas möjligheten att göra generaliseringar över större populationer. 

Generellt sett har kvalitativa studier låg extern reliabilitet eftersom de tenderar att ha få informanter 

(Bryman, 2012). Denna studie är inget undantag för detta men som tidigare nämnt är inte målet med 

denna studie att informanterna ska vara representativa för en större population. 

Resultat 

Upplevda fördelar med digitaliseringen 

I detta övergripande tema beskrivs aspekter av den digitaliserade skolan som eleverna upplever vara 

positiva, bland annat förmedlas känslor som att aspekter av skolan upplevs ha blivit roligare, lättare, 

friare och mer spännande. Dessa har strukturerats under fyra underteman effektivitet, tillgänglighet, 

nya pedagogiska möjligheter och en roligare skola. 

Effektivitet 

Ett vanligt tema i elevernas upplevelser är att användandet av digitala verktyg är något som 

effektiviserar deras skolarbete. I detta sammanhang innefattar effektivisering av skolarbete att eleverna 

uppfattar att de genomför skrivuppgifter snabbare när digitala verktyg används. Gunnar ger ett 

exempel på detta när han beskriver att det går snabbare att skriva på en iPad  

Hmm jag vet inte hur man ska förklara det, men skriva en utvärdering. För hand, det är 

självklart jobbigare, men så om man jämför med iPad, det går säkert dubbelt så fort .  

Även Hans upplever att det går snabbare att skriva med hjälp av digitala verktyg istället för med penna 

och papper då han svarar ” Ja asså det går ju mycket snabbare för mig” när han tillfrågas om vad 

skillnaden är mellan att skriva för hand och på att använda classroom (begreppsförklaring i bilaga 4). 

Anledningar till att denna upplevda effektivisering, är enligt eleverna bland annat att de upplever det 

mindre fysiskt ansträngande att skriva med hjälp av digitala verktyg än för hand. Eleverna beskriver 

även att deras användande av digitala verktyg utanför skoltid som en upplevd anledning till att det är 

effektivare att skriva med hjälp av digitala verktyg, vilket Johan exemplifierar när han talar om sina 

erfarenheter av att använda datorer mycket på sin fritid vilket han upplever göra att han skriver 

snabbare när han skriver på datorer  

Ehm, jag själv använder ju väldigt mycket datorer sådär, spelar mycket, på fritiden. Så jag är 

väldigt van vid asså jag kan hur allt sitter utantill sådär, så det går fortare för just mig att skriva 

och sen också såklart så blir det snyggare än när man skriver för hand.  

Tillgänglighet 

Eleverna upplever att digitaliseringen av skolan har gett dem en större åtkomst till skolarbete, både 

beträffande informationstillgänglighet och möjligheten att komma åt skolarbete hemifrån. Eleverna 

förmedlar att det är lättare att hitta fakta genom att söka på internet, istället för att slå upp det i böcker. 

Gunnar ger ett exempel på att detta när han talar om att det bara går att hoppa in på wikipedia för att 
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hitta fakta ” istället för att slå upp faktan i en vanlig bok så kan du bara hoppa in på wikipedia”. 

Eleverna upplever även möjligheten att delta i skolverksamhet hemifrån som något som gör deras 

skolgång lättare. Josefin beskriver en sådan situation när hon talar om möjligheten att kunna delta i ett 

grupparbete trots att eleven inte fysiskt kan närvara på lektionen 

Eh, det är mycket lättare. Man kan jobba hemma mycket lättare. Asså om man är sjuk då kan 

man bara, man behöver liksom inte så mycket kraft om man säger så. Om man är sjuk kan man 

ändå jobba hemma och skriva samtidigt. Asså om jag är sjuk och är hemma så kan jag se på 

mitt schema att, ok nu har dom som går i skolan, eller inte är sjuka, ehm, ehh engelska. Då kan 

jag gå in på mitt googledokument och chatta med dom och sen säga hej jag är här nu typ, och 

sen så kan vi ändå göra, eh, grupparbetet om det är ett grupparbete. 

Eleverna upplever att läxor har blivit mer lättillgängliga än tidigare och att detta upplevs göra deras 

skolgång lättare bland annat genom att läxor inte ges via papper som kan glömmas i skolan samt att 

lätt kunna kolla vad de har för läxor via classroom. Carl beskriver en sådan situation när han berättar 

om en erfarenhet av att kolla upp vad han har för läxor via schoolsoft (begreppsförklaring i bilaga 4) 

eller classroom. Han säger att  

Jag tycker att det är väldigt bra, för, om jag sitter hemma liksom och inte kommer åt mina läxor, 

det har hänt väldigt många gånger att liksom ah just det jag hade ju läxa så kommer jag inte 

ihåg vad det är. Då är det väldigt bra liksom ha en dator där man kan där man kan liksom logga 

in och se ah jag skulle göra så.  

Nya pedagogiska möjligheter  

Under detta tema presenteras de delar av elevernas upplevelser där de talar om, det som här rubricerat 

som, nya pedagogiska möjligheter som inte fanns tillgängliga innan skolan blev digitaliserad. Eleverna 

upplever situationer där digitala verktyg används för att göra skoluppgifter som bland annat roligare 

och friare än när digitala verktyg inte används. Gunnar beskriver ett sådant exempel när han berättar 

om en erfarenhet av hur han, på grund av användningen av en iPad, genomförde en skoluppgift han 

annars inte hade velat göra 

Gunnar: Ähm man skulle, filma sig själv typ och sen så skulle man, ähm låtsas att man var en 

seriegubbe i nån slags tidning eller nåt och så kunde man klippa in dom andra gubbarna på 

iPaden så att det såg ut som att man var med i liksom, och så kunde man sätta dit bakgrund 

liksom. Så att det såg ut att man var med i. 

Intervjuare: Vad kände du att du lärde dig? 

Gunnar: Jaha. Ähm, man känner att man blir teknisk, fast man känner sig också fri liksom. Jag 

hade inte velat göra det för hela klassen, stå liksom helt ensam och bara prata inför hela klassen 

en teater ensam.  

Intervjuare: Ähm, jag förstår det. Men visa ni det här resultatet för klassen sen eller? 

Gunnar: Ja 

Intervjuare: Och då kändes det ändå ok? 

Gunnar: Ja då kändes det mycket mer ok.  

Intervjuare: Ok. Vet du varför det kändes mer ok? 
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Gunnar: För då gör du liksom, du uppträder inte framför en publik, liksom live eller vad man 

ska kalla det, du har redan spelat in det dagen innan. Då känns det mycket mer, jag vet inte 

tryggt liksom . 

Ett annat exempel på hur eleverna upplever att digitaliseringen av skolan har möjliggjort nya 

pedagogiska möjligheter beskriver Carl när han återberättar en erfarenhet av att lätt kunna ge ros eller 

råd elever emellan via mail. Han säger ” Ah kan du rätta och sen så skickar man bara över liksom 

texten via email då”. Att ge ros eller råd elever emellan upplevs av eleverna som en bra metod för att 

utveckla deras texter samt deras skrivande och att det har blivit lättare att genomföra ros eller råd på 

grund av digitaliseringen av skolan. Eleverna upplever även möjligheten att kunna chatta med 

varandra under lektionstid som något bra, vilket jag tolkar vara på grund av att hon känner ett 

kamratstöd, på grund av att det då går att prata om skolarbete eller fritiden under lektionstid utan att 

störa resten av klassen. Lisa exemplifierar dessa utsagor när hon beskriver att hon kan chatta med en 

kompis för att få hjälp” För då får jag hjälp för annars måste man ju gå till den personen man 

behöver hjälp för och såhär prata med den högt och då störs ju andra”.  

En roligare skola  

Detta tema handlar om elevernas erfarenheter och upplevelser av att digitaliseringen av skolan och 

användandet av digitala verktyg gör att skolan blivit roligare på en mängd olika plan. Eleverna 

upplever att det är mer lustfyllt att skriva en text på en dator än för hand och att när de ges möjligheten 

att via digitala verktyg söka information så leder detta till ett större välbehag, med andra ord förmedlar 

de att de tycker att det är roligare, än när de söker information i läroböcker. Lisa ger ett exempel på 

detta när hon beskriver en erfarenhet av hur det är roligare att själv leta fakta på internet när 

skoluppgifter görs. Hon säger ”Det är roligare om man får söka själv och leta”. Eleverna upplever 

även att skoluppgifter kan göras roligare bara genom att involvera digitala verktyg eftersom att det ger 

variation och för att uppgifter upplevs vara mindre lustfyllda när digitala verktyg inte används. Carl 

ger uttryck för en sådan upplevelse när han talar om att det är roligare att göra en skoluppgift med 

hjälp av digitala verktyg istället för att skriva för hand  

Mm, jag tror jag lär mig lika mycket faktiskt. Jag tror att det bara gör det gör det bara lite 

roligare liksom att det är på internet det är liksom. Ah när man skriver då sitter man bara ner 

och är helt tyst och bara koncentrerar sig. Det är ju lite roligare och jag tror att man lär sig lika 

mycket för det är ändå samma frågor man får  

Avslutningsvis upplever eleverna att införandet av digitala verktyg och digitaliseringen av skolan har 

påverkat deras motivation till att gå i skolan positivt vilket Gunnar ger exempel på när han  beskriver 

upplevelsen av att digitaliseringen av skolan gjort han mer positivt inställd till skolan ”För förut 

brukade jag, det var tråkigt att gå i skolan när man inte hade datorer och sånt. Nu är det nästan så att 

ibland längtar man tillbaka, efter ett långt lov”  

Sammanfattning 

I detta tema har elevers positiva upplevelser av en digitaliserad skola presenterats. Dessa upplevelser 

presenterades i fyra underteman, effektivitet, tillgänglighet, nya pedagogiska möjligheter och en 

roligare skola. Under rubriken effektivitet beskrivs det att eleverna upplever att skolans digitalisering 

har gjort att de kan göra skoluppgifter effektivare än tidigare, eftersom att det går snabbare att 

genomföra dessa uppgifter när digitala verktyg används. I undertemat tillgänglighet beskrivs det att 

eleverna upplever att en digitaliserad skola skapar god tillgänglighet gällande både möjligheten att 

hitta fakta samt tillgången till sina läxor. I avsnittet om nya pedagogiska möjligheter beskrivs det att 
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elever upplever att den digitaliserade skolan öppnat för nya pedagogiska möjligheter såsom att stötta 

varandra i sitt skrivande genom att ge ros eller råd digitalt. I undertemat en roligare skola presenteras 

elevernas upplevelser rörande hur digitaliseringen av skolan har gjort den roligare och mer lustfylld då 

bland annat skoluppgifter är roligare att göra med hjälp av digitala verktyg.  

 

Upplevda nackdelar med digitaliseringen  

Detta övergripande tema handlar om aspekter av den digitaliserade skolan som eleverna upplever vara 

negativa, bland annat förmedlas känslor som att aspekter av skolan upplevs ha blivit tråkigare, 

stressigare och jobbigare. Dessa har strukturerats i tre underteman, tekniken som hinder, stress och det 

kan bli för mycket digitalisering.  

Tekniken som hinder  

Med begreppet ”tekniken som hinder” menas situationer där eleverna upplever användandet av 

digitala verktyg som något negativt, de upplever det som något negativt handlar om känslan av att vara 

orättvist behandlad, att det är jobbigt, att det är stressande och att det är väldigt tråkigt. Eleverna 

upplever att de ofta har problem med ett visst digitalt verktyg, nämligen pekplattor. Dessa upplevs 

som laggiga och på grund av prestandaproblemen kan skoluppgifter förstöras så att de måste göras om 

från början eller att skoluppgifter inte kan slutföras, min tolkning av dessa erfarenheter är att eleverna 

upplever detta som frustrerande. Lisa beskriver en erfarenhet av detta fenomen när hon pratar om att 

använda Kahoot när eleverna gör ett quiz, där hon upplever applikationen som instabil och oresponsiv 

”Ibland så loggas jag ut och ibland funkar det inte när man klickar på den och då blir det väldigt 

tråkigt”. Eleverna upplever att när dessa tekniska problem uppkommer under lektionstid kan det 

innebära att läraren måste stoppa lektionen för att vänta in elever som har problem med sina digitala 

verktyg eller hjälpa elever med att lösa tekniska problem vilket beskrivs som irriterande. Enligt 

eleverna väljer de ibland, på grund av dessa tekniska problem, att istället göra skoluppgifter hemma 

med hjälp av sina egna digitala verktyg som inte lider av prestandaproblem för att på så sätt kunna 

slutföra sina skoluppgifter utan stress. Josefin redogör en erfarenhet av detta fenomen när hon pratar 

om att skriva på en iPad som upplevs som laggig och därför väljer hon att skriva färdigt sin text 

hemma ”Den är ganska jobbig för den är väldigt såhär hackig och asså, laggar väldigt mycket. Så då 

kan det vara svårt att skriva, jag brukar skriva lite på den iPaden och sen gå hem för då kan jag göra 

det hemma ”. 

I elevernas erfarenheter går det även att hitta upplevelser beträffande problematiken att skolan antar att 

alla elever har tillgång till digitala verktyg utanför skolan, vilket inte alltid är fallet. Eleverna som inte 

har tillgång till digitala verktyg upplever en stor frustration över detta. Matilda berättar om en sådan 

erfarenhet när hon talar om att endast få läxor digitalt via classroom som ett problem när hon varit utan 

internet i några dagar 

Matilda: Och så ska man skriva om något på classroom, det hon har sagt då, och så måste man 

skriva om det innan en viss tid och ibland vi har inte internet såhär några dagar. Så det är typ 

det. Så då då kan jag inte göra läxan och då blir hon typ sur.  

Intervjuare: Mhm, hur känns det då då?  

Matilda: Man blir väl själv sur för det är ju deras fel att dom tror att vi ska ha datorer, mobiler, 

iPads.  
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Slutligen upplever eleverna att digitala verktyg blir utdaterade snabbt trots att de inte är så gamla, 

vilket Josefin exemplifierar när hon beskriver erfarenheter av att använda iPads och säger att de snabbt 

blir gamla ”Men dom gamla, dom är inte så gamla men, asså en iPad blir ganska gammal fort”.  

Stress  

Under denna rubrik presenteras aspekter av elevernas upplevelser där användandet av digitala verktyg 

upplevs skapa stress. Ett återkommande tema i elevernas erfarenheter är att de upplever att det blir 

stressigt när Kahoot används för att göra prov på grund av att eleverna har begränsat med tid för att 

besvara frågor. Lisa beskriver en sådan erfarenhet i följande citat där hon pratar om att använda 

Kahoot på musiklektioner som något stressande på grund av tidspress 

Vi gör det ibland på musiken med instrumentdelar och då så har hon då så har man 25 sekunder 

på sig att trycka i rätt och det blir som en sorts tävling och då blir man väldigt stressad så typ 

man kan, man hinner aldrig. Och så ofta trycker man ju fel. Eftersom att det är blir så himla lite 

tid.  

Förutom stressen som upplevs i samband med att använda digitala verktyg och Kahoot så beskriver 

eleverna även erfarenheter av att uppleva stress när de inte har tillgång till internet eller digitala 

verktyg hemma. Detta upplever eleverna leda till att de måste stanna kvar i skolan även efter 

lektionstid vilket leder till att de bland annat inte kan gå på sina fritidsaktiviteter som basket och 

fotboll. Förutom detta upplever eleverna även att de måste jobba mer under skoltid när de inte har 

tillgång till internet eller digitala verktyg i hemmet. Detta exemplifieras av Johan när han beskriver en 

erfarenhet av att han måste sitta kvar i skolan efter skoltid och måste jobba jättemycket när han väl är i 

skolan 

Mm. Att. Att om man inte har en dator hemma eller om man inte har internet så måste man sitta 

i skolan övertid och jobba där. Tid som man måste stanna kvar och så måste man jobba 

jättemycket när man väl är i skolan. 

Det kan bli för mycket digitalisering  

Under denna rubrik presenteras exempel från elevernas erfarenheter där eleverna på något sätt 

upplever att skolan kan digitaliseras för mycket. Eleverna upplever att om skolan blir för digitaliserad 

så kan detta leda till att elever skriver sämre för hand och att elever läser sämre. Eleverna upplever att 

det är viktigt att fortsatt framöver kunna skriva för hand och därför ska skolan inte helt digitalisera 

skrivämnen. Lovisas erfarenhet rörande hur hon upplever att det kan kännas konstigt att skriva om det 

ej tränas på i skolan, exemplifierar elevernas erfarenheter kring hur digitaliseringen av skolan påverkar 

skrivförmågan ”Då tror jag att det hade blivit mycket, jag tror det hade blivit liksom konstigt att skriva 

för hand och så, det kan ju behövas ibland liksom. Så det är bra om man kan det”. Eleverna upplever 

att bristfällig läsförmåga är kopplat till användandet av datorer vilket Lisa exemplifierar när hon pratar 

om upplevelsen av att klasskamraters läsförmåga blivit sämre sedan införandet av datorer ” De läser 

väldigt hackigt. Och men förra året kunde de läsa jättebra men nu kan dom inte det för att vi håller på 

med datorer känns det som”. Eleverna upplever även att en helt digitaliserad skola hade gjort det 

onödigt att fysiskt vara i skolan, vilket skulle skapa en upplevelse av isolation hos eleverna. Att vara 

med sina kompisar i skolan och att göra grupparbeten bredvid varandra upplevs av eleverna som något 

roligt som hade gått förlorat om skolan digitaliserades för mycket.  



24 

 

Sammanfattning 

I detta tema beskrivs elevers erfarenheter av när en digitaliserad skola upplevs vara bland annat 

stressande eller tråkigare. Dessa upplevelser presenterades i tre underteman, tekniken som hinder, 

stress och det kan bli för mycket digitalisering. Under rubriken tekniken som hinder beskrivs det att 

eleverna upplever att digitala verktyg kan ha tekniska problem som medför att skoluppgifter inte kan 

slutföras och hur elever utan tillgång till digitala verktyg hemma missgynnas av att skolan 

digitaliserats. I undertemat stress presenteras elevernas upplevelser rörande användning av digitala 

verktyg för att genomföra prov, vilket kan göra provsituation stressfylld. I avsnittet det kan bli för 

mycket digitalisering beskrivs det att eleverna upplever att det finns en risk att skolan blir för 

digitaliserad vilket de upplever skulle kunna, bland annat, resultera i att elever får sämre läs- och 

skrivförmåga.  

Elevers upplevelser av lärare i den digitaliserade 

skolan  

I detta avsnitt presenteras elevernas upplevelser gällande lärares kompetens och åsikter rörande den 

digitaliserade skolan. Underteman är kompetens och elevers upplevelser av lärares åsikter rörande 

den digitaliserade skolan.  

Kompetens  

Med kompetens menas hur väl lärare, enligt elevernas upplevelser, kan använda digitala verktyg. 

Eleverna i studien upplever att deras och andra elevers tekniska kompetens varierar, vilket kan påverka 

deras upplevelse rörande hur tekniskt kompetenta lärarna är. Eleverna upplever att lärarna har sämre 

kunskaper rörande digitala verktyg än eleverna. Detta upplevs som ett problem eftersom att det finns 

situationer där eleverna inte själva kan lösa de tekniska problemen och när inte heller läraren kan lösa 

problemet behöver personal med mer teknisk kompetens kontaktas. Dessa personer upplevs av 

eleverna vara väldigt upptagna vilket medför att det kan ta lång tid innan de tekniska problemen blir 

lösta. Eleverna menar att om datorer används i skolan så bör lärare kunna hantera tekniska problem så 

att det inte påverkar eleverna när tekniska problem uppstår. Eleverna upplever att de vidareutbildar 

lärare när det gäller digitala verktyg vilket exemplifieras av Carl i följande citat där han talar om 

upplevelsen av att elever är mer digitalt kompetenta än lärare ”Jag tror att, eh, jag tror att lärarna lär 

sig mer av eleverna. Mer och mer för, lärarna dom utvecklas ju liksom får höra vad eleverna säger”.  

Vidare berättar eleverna att lärarnas digitala kompetens dock är varierande och att vissa lärare har klart 

lägre kompetens än sina kollegor. Anledningen till varför lärarna har varierande kompetens uppfattas 

av eleverna som oklart, men de upplever att det kan ha att göra med lärarnas ålder vilket Lovisa 

exemplifierar när hon beskriver en erfarenhet rörande hur vissa lärare är mer digitalt kompetenta och 

hon upplever att ålder kan påverka ”Det är ibland, jag vet inte vissa lärare är kanske typ äldre”. 

Anledningen till att eleverna är bättre än lärarna gällande digitala verktyg upplevs vara delvis på grund 

av ålder enligt eleverna då de upplever att yngre personer använder digitala verktyg i högre 

utsträckning än äldre. Matilda ger ett exempel på en sådan upplevelse när hon beskriver en erfarenhet 

rörande varför elever är mer digitalt kompetenta än lärare och hon upplever att det kan vara på grund 

av att barn använder digitala verktyg mer än vuxna” Hmm det beror ju på liksom, vad det är för grej, 

men om det är datorer då är väl kanske, normalt eftersom barnen använder digitala verktyg mycket 

mer än vuxna”. Trots att det inte är en vanligt förekommande erfarenhet hos eleverna så finns det ändå 
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upplevelser av att lärarna är förhållandevis bra på att använda och lära ut om mjukvara såsom 

Schoolsoft och classroom.  

Elevers upplevelser av lärares åsikter rörande den digitaliserade skolan  

Under denna rubrik presenteras elevernas upplevelser av lärares åsikter av den digitaliserade skolan 

och digitala verktyg. Det dominanta temat i elevernas upplevelser är att lärare uppfattar den 

digitaliserade skolan som något bra och hjälpsamt men elever upplever även att vissa lärare tycker att 

digitaliseringen av skolan är problematisk då de är avundsjuka på att de inte själva fick använda 

digitala verktyg som unga och att det kan medföra kunskapsbrister hos eleverna. Johan ger ett exempel 

på hur eleverna upplever att de flesta lärare tycker att digitaliseringen av skolan är något bra i följande 

citat när han beskriver erfarenheter av att alla lärare han vet om tycker att digitaliseringen av skolan är 

något bra ”Alla jag vet uppfattar, alltså alla dom jag vet, tycker nog att det är bra”. Eleverna upplever 

att lärarna uppskattar den digitaliserade skolan på grund av att om de inte uppskattade digitala verktyg 

så hade det inte använts alls i skolan. Eleverna upplever även att digitaliseringen av skolan gör vissa 

av lärarnas arbetsuppgifter lättare vilket exemplifieras i följande citat när Lisa uttrycker att hon 

upplever möjligheten för lärare att inte längre behöver dela ut läxor fysiskt till eleverna som en positiv 

följd av digitaliseringen av skolan 

Att dom inte behöver. Typ. Vet inte. Dela ut papper och sådana där saker och hålla på med 

läxor, behöva dela ut till alla och måste säga läxorna för dom skriver ju upp dom på Schoolsoft 

nu. 

Vidare upplever eleverna att vissa lärare trots allt är mer positiva till digitaliseringen av skolan än 

andra. Detta upplevs av eleverna vara på grund av att vissa lärare anser att elever lär sig mer när de 

skriver för hand och att lärare som är äldre upplevs vara avundsjuka på användandet av digitala 

verktyg för att de själva inte fick använda liknande saker när de själva var unga. Att lärarnas ålder har 

en central roll i vilken grad de har positiva åsikter kring användandet av digitala verktyg finnes i en av 

Matildas erfarenheter rörande vad lärare tycker om att använda digitala verktyg och hon upplever att 

äldre lärare kanske motsätter sig användningen av digitala verktyg för att de själva inte hade 

möjligheten att använda digitala verktyg när de var unga ”Hmm. Jag vet inte vissa som kanske är äldre 

dom kanske tycker att det är, bättre att skriva för hand för dom gjorde så när dom var små”.  

Avslutningsvis upplever eleverna att lärarna inte riktigt litar på att eleverna använder de digitala 

verktygen som lärarna vill att de ska göra. Enligt elevernas erfarenheter sker det dock kontinuerligt 

felanvändningar av digitala verktyg där eleverna till exempel spelar spel eller kollar sociala medier 

under lektionstid. Vidare upplever eleverna att när digitala verktyg används på, ett enligt lärarna 

felaktigt sätt, så straffas eleverna ofta hårdare, via bland annat kollektiv bestraffning, än när lärarna 

anser att eleverna misskött sig på andra sätt. Detta exemplifierar Edvin när han pratar om en erfarenhet 

av hur lärare reagerar starkare när de upptäcker missbruk av digitala verktyg än när elever viker 

pappersflygplan under lektionstid 

Ifall läraren liksom märker att dom gör det då blir det liksom inte, då känns det som att det blir 

värre straff än ifall man liksom, missbrukar, ah pappret typ viker pappersflygplan.  

Sammanfattning 

I detta tema presenteras elevers upplevelser av lärare i den digitaliserade skolan. Dessa upplevelser 

presenterades i två underteman, kompetens och elevers upplevelser av lärares åsikter rörande den 

digitaliserade skolan. Under rubriken kompetens beskrivs det att eleverna upplever att lärare är mindre 
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kompetenta än elever gällande digitala verktyg. Detta upplevs skapa problem i situationer där tekniska 

problem uppkommer som varken lärare eller elev kan lösa. Lärarnas ålder upplevs av eleverna som en 

möjlig variabel gällande hur digitalt kompetenta lärare är, där äldre upplevs vara mindre digitalt 

kompetenta. I undertemat elevers upplevelser av lärares åsikter rörande den digitaliserade skolan 

beskrivs det att eleverna upplever av att lärare generellt sett tycker att digitaliseringen av skolan och 

digitala verktyg är något bra. De upplever återigen ålder som en möjlig variabel gällande hur lärare ser 

på digitaliseringen av skolan, där äldre anses mindre intresserade. Avslutningsvis upplever eleverna att 

lärare bestraffar, vad lärarna anser vara, missbruk av digitala verktyg hårdare än när lärarna anser att 

eleverna misskött sig på andra sätt. 

Diskussion  

Här diskuteras studiens resultat. Först presenteras en kortare sammanfattning av studiens syfte och det 

analyserade resultatet. Det överordnade syftet med studien är att studera och beskriva hur elever som 

går i årskurs sex uppfattar och upplever hur det är att gå i en skola där man arbetar med digitala 

verktyg, det vill säga en digitaliserad skola.. Studien syftar till att svara på vilka aspekter av den 

digitaliserade skolan som eleverna uppfattar och förmedlar vara fördelar samt nackdelar och frågor 

rörande hur eleverna uppfattar lärarens digitala kompetens och syn på digitaliseringen av skolan. 

Resultatet i denna studie presenteras i tre huvudteman, upplevda fördelar med digitaliseringen, 

upplevda nackdelar med digitaliseringen och elevers upplevelser av lärare i den digitaliserade skolan. 

Temat upplevda fördelar med digitaliseringen delas in i fyra underteman, effektivitet, tillgänglighet, 

nya pedagogiska möjligheter och en roligare skola. Temat upplevda nackdelar med digitaliseringen 

presenteras in i tre underteman, tekniken som hinder, stress och det kan bli för mycket digitalisering. 

Temat elevers upplevelser av lärare i den digitaliserade skolan delas in i två underteman, kompetens 

och elevers upplevelser av lärares åsikter rörande den digitaliserade skolan. 

Upplevda fördelar med digitaliseringen 

Under denna rubrik diskuteras resultaten från det övergripande temat upplevda fördelar med 

digitaliseringen. Eleverna upplever att digitaliseringen av skolan har inneburit att de kan arbeta 

effektivare, vilket även andra studier visat (Erixon, 2016). I Erixons (2016) studie säger en elev att det 

går tio gånger snabbare att skriva när digitala verktyg används. En elev i föreliggande studie upplevde 

att det går dubbelt så fort att skriva med ett digitalt verktyg än för hand. Eleverna i denna studie 

beskriver även erfarenheter rörande att de upplever att deras användning av digitala verktyg gör att de 

blir bättre på att använda digitala verktyg som ett hjälpmedel i skolan. Detta kan dock kopplas till den 

kritik av den digitaliserade skolan och den så kallade digitala klyftan som Lebens, Graff och Mayer 

(2009) skriver om. För även om eleverna i denna studie upplevde sig kunna skriva snabbare på grund 

av digital kompetens på grund av användande av digitala verktyg utanför skolan, så kan motsatsen 

också vara en möjlighet, det vill säga att det finns elever som upplever sig arbeta mindre effektivt med 

hjälp av digitala verktyg på grund av bristande användning av sådana verktyg utanför skolan. Detta är 

kritik som Lebens, Graff och Mayer (2009) lyfter och de anser att skolorna behöver vara medvetna om 

den digitala klyftan och reflektera över hur det påverkar elever.  
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Att digitala verktyg ger möjligheten till att ta del av mer information än vad som finns i skolans 

läroböcker är en annan erfarenhet som eleverna upplevde. Eleverna upplever att ha tillgången till 

internet och all information som finns där gör att de känner sig mer fria och att det blir roligare att 

söka efter fakta. Dessa upplevelser återfinns även hos elever som Fleischer (2017) intervjuat som 

beskriver att fakta som går att hitta på internet ofta är mer detaljerad och intressantare än de 

faktaböcker som är tillgängliga i skolorna. Eleverna i denna studie upplever även att det nu är lättare 

att komma åt sina läxor digitalt och att de kan delta på lektioner hemifrån. Möjligheten att kunna jobba 

hemifrån fastän man är sjuk, vilket av eleverna upplevdes göra skolan lättare, är inget som lyfts i 

tidigare forskning och är en intressant aspekt kring hur skolan har blivit tillgänglig hemifrån via 

molntjänster likt Google classroom.  

Att digitaliseringen av skolan upplevs ha skapat möjligheten till nya arbetssätt har både elever som 

intervjuats i denna studie samt i tidigare forskning förmedlat (Chou et al., 2012; Erixon, 2016; Genlott 

& Grönlund, 2016). Under temat nya pedagogiska möjligheter beskrivs erfarenheter rörande 

användningen av en iPad för att kunna visa upp en skoluppgift för sina klasskamrater. Detta är ett 

viktigt fynd, för enligt eleven som citeras så möjliggjorde digitaliseringen av skolan att en situation 

som upplevdes som stressig blev något som känns bra istället. Detta visas när han beskriver sin 

upplevelse av att han inte vill stå ensam och prata inför hela sin klass, men när han använder sig av ett 

digitalt verktyg så känner han sig istället fri och upplever att det kändes mycket bättre att visa upp och 

prata om det han gjort för hela klassen. Denna aspekt kring digitaliseringen av skolan som 

möjliggörare för elever som har svårt att göra vissa skoluppgifter har inte framkommit i tidigare 

studier. En annan aspekt kring nya pedagogiska möjligheter är att digitalt kunna ge ros eller råd. Att 

eleverna kan ge varandra ros och råd upplevs av de intervjuade eleverna som något som gick att göra 

innan, men gjordes inte av anledningar som digitaliseringen av skolan nu i alla fall delvis löst. I 

Genlott och Grönlunds (2016) studie uppfattade de att det skedde en ökad mängd social interaktion när 

digitala verktyg användes i undervisningen vilket fick positiva effekter på bland annat läs- och 

skrivförståelse. När eleverna ger varandra ros eller råd sker det en digital interaktion kring en text 

vilket därmed kan ge denna positiva effekt (Genlott & Grönlunds, 2016). 

Den sista aspekten som beskrivs i temat upplevda fördelar med digitaliseringen är att de upplever att 

skolan har blivit roligare på grund av digitaliseringen. Eleverna i denna studie upplever att det är 

roligare att göra en skoluppgift om man själv får söka information, att det är roligt att skriva texter 

med digitala verktyg och att användningen av appar kan göra att ett läxtest blir roligare. Denna aspekt 

rörande skolans digitalisering lyfts av flera forskare, däribland Hall och Higgins (2005) som 

konstaterades av att eleverna i deras studie ansåg att digitala verktyg gjorde lektioner mer lustfyllda. 

Forskare konstaterar också att eleverna ser lärande som något mer positivt när digitala verktyg 

används (Hatakka et al., 2013). Såväl föräldrar som lärare menar att eleverna finner skolan roligare när 

digitala verktyg används och att eleverna blir mer motiverade (Uibu & Kikas, 2008; Chou et al., 2012; 

Flewitt et al., 2015; Moinian et al., 2016). Dock lyfter flertal forskare (Tallvid, 2010; Grönlund et al., 

2011) att trots att elever beskriver sig själva som mer motiverade till skolarbete när digitala verktyg 

används ger detta inte några omedelbara positiva effekter på deras betyg. I studien beskrivs elevers 

erfarenheter av att använda Kahoot i en lärsituation och de upplever att man lär sig lika mycket när 

Kahoot används som när det inte används, men att det blir lite roligare. Att eleverna upplever att de lär 

sig lika mycket när digitala verktyg används är ett intressant fynd och kan kopplas till tidigare 

forskning (Tallvid, 2010; Grönlund et al., 2011). 
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Upplevda nackdelar med digitaliseringen  

I detta avsnitt diskuteras resultaten i det övergripande temat upplevda nackdelar med digitaliseringen . 

Eleverna upplever att de digitala verktyg de använder lider av en mängd tekniska problem som 

negativt påverkar deras skolgång på olika sätt. De upplever bland annat att iPads snabbt blir 

långsamma och laggiga vilket kan göra skoluppgifter svåra att göra eller att skoluppgifter som delvis 

gjorts försvinner. Att digitala verktyg upplevs lida av tekniska problem enligt elever lyfte Hall och 

Higgins (2005) gällande användningen av IWB. Eleverna i deras undersökning upplevde att det ofta 

blev olika former av mjukvarukraschar som var svåra att lösa när IWB’s skulle användas under 

lektionstid. Även i Petersens (2015) studie lyftes tekniska problem som en frustrerande aspekt 

gällande användandet av digitala verktyg. Att digitala verktyg upplevs snabbt bli föråldrade enligt 

eleverna i denna studie är dock inget som lyfts i tidigare forskning och är således ett viktigt fynd när 

det gäller att förstå elevers erfarenheter av att jobba med digitala verktyg.  

Vidare upplever eleverna i denna studie att dessa tekniska problem gör att provsituationer där digitala 

verktyg används blir en stressig upplevelse. Enligt Flewitt et al. (2015) krävs det planering och 

eftertanke för att integrera digitala verktyg i undervisning för annars riskerar pekplattor att bara bli ett 

verkningslöst digitalt verktyg som inte tillför något extra i undervisningen, istället blir undervisningen 

bara likadan som tidigare. Elever i föreliggande studie upplever att det digitala verktyget skapar en 

stressig provsituation, kan kopplas till den tidigare nämnda forskning (Flewitt et al., 2015). Även 

Nilsen (2014) lyfter att appar som lärarna i hennes studie upplevde vara pedagogiska egentligen kan 

ses som opedagogiska. Eleverna upplever även att användningen av Kahoot under prov gör situationen 

stressig då det är lätt att trycka fel under tidspress och att när eleverna inte har tillgång till digitala 

verktyg eller internet så måste eleverna arbeta jättemycket när de är i skolan. Att digitaliseringen av 

skolan har skapat en ökad stress för elever har uttrycks i tidigare forskning, men då relaterat till att det 

är ett högre tempo under lektionstid (Fleischer, 2017; Hatakka et al., 2013). Detta kan kopplas till 

elevernas erfarenheter av att behöva arbeta mer under skoltid när de inte har tillgång till digitala 

verktyg utanför skolan. Det framkommer i denna studie att eleverna upplever problem och stress 

rörande att alla elever förväntas ha tillgång till digitala verktyg utanför skolan vilket alla elever inte 

har. I tidigare forskning lyfts liknande upplevelser kring att ständigt vara beroende av digitala verktyg 

för att göra skolarbete (Hatakka et al., 2013), men upplevelsen av att eleverna förväntas ha tillgång till 

egna digitala verktyg utanför skolan lyfts ej och är därför ett intressant bidrag i denna studie.  

Eleverna i denna studie upplever även att skolan kan bli för digitaliserad. Eleverna och lärarna i 

Erixons (2016) undersökning upplever att skolan kommer bli helt digitaliserad och penna och papper 

kommer sluta användas. Detta scenario upplever eleverna i denna studie som icke önskvärda då de 

upplever att det är viktigt att träna på att skriva för hand i skolan. Vidare upplever elever att elever 

redan nu fått försämrad läs- och skrivförmåga som attribueras till digitaliseringen av skolan, vilket ej 

lyfts i tidigare forskning. Tvärtom menar Suhr et al. (2010) att en-till-en-konceptet ger elever en 

förbättrad läsförståelse. Dock lyfter Kim och Kim (2012) kritik kring detta då de i sin studie pekar på 

att användandet av digitala verktyg kan resultera i sämre läsförståelse hos elever. Liknande resultat 

pekar även Kerr och Symons (2006) i sin studie av femteklassare där eleverna förstod mindre av 

texten och läste långsammare när den lästes på en datorskärm i jämförelse med att läsa texten tryckt på 

papper. Kim och Kim (2012) skriver även att majoriteten av eleverna i deras studie föredrar att 

använda penna och papper när prov skulle genomföras, trots att eleverna upplevde sig vana att 

använda datorer, vilket kan kopplats till det eleverna i denna studie upplever rörande att skolan kan bli 

för digitaliserad. I denna studie framkommer det att en total digitalisering av skolan ej är något som 

upplevs önskvärt för att det leder till att det skulle vara onödigt att fysiskt vara i skolan. Detta upplevs 
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vara ett negativt scenario enligt eleverna i denna undersökning som vill ha möjligheten att få träffa 

sina kompisar i skolan för att till exempel göra grupparbeten sittandes bredvid varandra. I tidigare 

forskning har elever uttryckt erfarenheter rörande hur man upplever att det skett ett skifte i hur man 

umgås, från att umgås mer irl till att de nästan föredrar att kommunicera digitalt (Hatakka et al., 2013). 

Detta är inga erfarenheter som finnes i upplevelserna hos eleverna i denna studie. Elever i tidigare 

forskning har även upplevt att de inte vill att skolan helt ska digitaliseras då de upplever att det ger en 

tryggare känsla att läsa i en bok än att läsa på en dator (Fleischer, 2017). Detta är inte heller en 

erfarenhet som eleverna i denna studie förmedlar.  

Elevers upplevelser av lärare i den digitaliserade 

skolan  

Under denna rubrik diskuteras resultaten i det övergripande temat elevers upplevelser av lärare i den 

digitaliserade skolan. I denna studie framkommer det att elever upplever sig mer kompetenta än lärare 

gällande digitala verktyg. Eleverna upplever att en anledning till detta är att de använder digitala 

verktyg mer än lärare utanför skoltid. De upplever även att det finns lärare som är mer kompetenta än 

andra och anledningen till detta upplevs vara att vissa lärare är yngre än andra. Om en lärare är yngre 

upplevs den även mer tekniskt kompetent enligt eleverna. Att lärarens ålder skulle vara en variabel 

relaterad till hur digitalt kompetenta de är har ej lyfts i tidigare studier. I tidigare forskning har lärare 

uttryckt att de upplever sig ha sämre teknisk kompetens än sina elever (Erixon, 2016), vilket 

överensstämmer med elevernas upplevelser i denna studies rörande lärares kompetens. I Hultén och 

Larssons (2016) studie upplever dock en lärare att det är positivt att lärare inte ses en som allvetande 

ledare och att denna förändring har lett till en positiv förändring för klassen. Detta stämmer inte 

överens med det eleverna i denna studie upplevt, då de upplever att det är ett problem när lärare inte 

kan lösa tekniska problem som elever själva inte kan lösa och att lärare bör kunna lösa sådana problem 

om digitala verktyg ska användas i skolor. Vidare upplever eleverna att när deras lärare inte kan lösa 

dessa problem tar det lång tid att åtgärda problemet, vilket starkt påverkar elevernas skolgång. Att 

denna erfarenhet kopplat till den digitaliserade skolan lyfter även eleverna i Fleischers (2017) 

undersökning som upplever att det inte finns några handlingsplaner för vad som ska göras när digitala 

verktyg inte fungerar. De upplever även att när tekniska problem uppstår tar det lång tid att åtgärda 

dem. Enligt Reneland-Forsman (2011) lider lärarutbildningen av bristande utbildningsmöjligheter 

gällande IKT och lyfts som en anledning till att lärare har dålig teknisk kompetens. En viktig 

erfarenhet som eleverna i denna studie förmedlar är att de upplever sig vidareutbilda lärare gällande 

användningen av digitala verktyg, vilket ej har lyfts i tidigare forskning. Eleverna i Samuelssons 

(2012) studie upplever att tekniska kunskaper som skolan lär ut inte följs upp och att framtida 

utveckling på området nästan helt är beroende av det egna intresset. Eleverna i denna studie beskriver 

inga erfarenheter kopplade till huruvida lärares bristande tekniska kompetens kommer påverkar deras 

framtida kunskaper i användning av digitala verktyg, vilket som tidigare nämnt Samuelsson (2012) tar 

upp. I elevernas erfarenheter i denna studie fanns upplevelser kring att lärare, trots att de har bristande 

kunskaper om hårdvara, är relativt kunniga gällande mjukvara. Hall och Higgins (2005) lyfter att det 

var få elever som nämnde lärarnas IT-kunskaper som något problem vilket kan kopplas till elevers 

erfarenheter i denna studie. 

 

I denna studie framkommer det att elever uppfattar att majoriteten av lärarna tycker att digitaliseringen 

av skolan och användningen av digitala verktyg är något bra och hjälpsamt. Enligt eleverna ser lärarna 
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digitaliseringen av skolan som något bra och hjälpsamt då de till exempel kan ge eleverna läxor 

digitalt. I tidigare forskning har lärare upplevt digitaliseringen av skolan som något intressant och bra 

(Erixon, 2016; Chou et al., 2012), vilket överensstämmer med det eleverna i denna studie upplever. 

Samuelsson (2014) lyfter dock att elever upplever att mängden datoranvändning i grundskolan är 

beroende på den enskilde lärarens intresse samt kompetens kring användning av digitala verktyg. I 

denna studie beskriver eleverna liknande erfarenheter då de upplever att vissa lärare är mer 

intresserade av att använda digitala verktyg. De upplever även att lärarens ålder har en central roll i 

hur intresserad hen är av att använda digitala verktyg. Avslutningsvis så upplever eleverna i denna 

studie att lärare straffar, vad lärarna anser vara, missbruk av digitala verktyg hårdare än när lärarna 

anser att eleverna misskött sig på andra sätt. Detta är inget som framkommit i tidigare studier men 

Uibu & Kikas (2008) lyfter att det finns en ovilja bland lärarna i deras undersökning gällande 

användandet av digitala verktyg när eleverna ska jobba i grupp. Detta på grund av att de upplevde att 

det blev stökigt i klassen under sådana aktiviteter och lärarna upplever att det är viktigt att klassen 

hålls under kontroll. Lärarna talar dock inte om att de upplever att det är viktigare att hålla klassen 

under kontroll vid användning av digitala verktyg än när annan undervisning sker. Eleverna i denna 

studie upplever att det sker olovlig användning av digitala verktyg nästan varje gång de används, där 

elever till exempel spelar spel. Att digitala verktyg kan vara ett störningsmoment upplevs även av 

eleverna i tidigare forskning som nämner lusten att spela spel och tillgängligheten till sociala medier 

som ett problem (Fleischer, 2017; Hatakka et al., 2013).  

Slutsatser 

Denna studie utgår från elevers perspektiv på att gå i en digitaliserad skola. I analysen av elevernas 

upplevelser framkommer ett flertal olika aspekter av digitaliseringen av skolan. De upplever i stora 

drag att digitaliseringen av skolan och användningen av digitala verktyg bland annat gör skolan 

roligare och mer intressant. Detta har även elever i tidigare forskning upplevt (Fleischer, 2017; Erixon, 

2016; Hall & Higgins, 2005). I elevernas erfarenheter framgår det att de upplever fördelar med att ha 

tillgång till skolmaterial hemifrån via molntjänster som classroom och när digitala verktyg används 

upplever eleverna att skolarbete går snabbare att genomföra. Dessa slutsatser ger ingen övergripande 

bild av elevers upplevelser rörande fördelarna med att skolan digitaliseras men ger delvis svar på 

denna frågeställning. Eleverna upplever även nackdelar med att skolan digitaliserats och beskriver 

problematiken med att alla elever förväntas ha tillgång till digitala verktyg även utanför skolan. De 

upplever även att tekniska problem starkt påverkar deras skolgång, vilket även framgått i tidigare 

studier (Hatakka et al., 2013; Flewitt et al., 2015; Hall & Higgins, 2005). En aspekt som visade sig vid 

intervjuerna var att eleverna upplever att användandet av digitala verktyg för att göra prov kan ha en 

stressande effekt och att skolan kan digitaliserats i för hög grad vilket bland annat skulle resultera i att 

elever skriver och läser sämre. Eleverna i studien upplever att lärare är mindre digitalt kompetenta än 

eleverna, vilket även framkommer i tidigare forskning (Hultén och Larsson, 2016; Erixon, 2016). 

Detta skapar bland annat svårigheter när tekniska problem uppstår som varken elev eller lärare kan 

lösa. Eleverna upplever att ålder är en anledning till att vissa äldre lärare är mindre digitalt kompetenta 

än sina yngre kollegor. Slutligen uppfattar elever att lärare generellt tycker att digitaliseringen av 

skolan är bra. Denna erfarenhet återfinns även i tidigare forskning (Erixon, 2016; Chou et al., 2012). 

Eleverna i denna studie upplever att lärare tycker om digitaliseringen av skolan då denna utveckling 

bland annat gjort lärarnas jobb lättare. Dock upplever eleverna att vissa lärare inte visar samma 

uppskattning till digitaliseringen av skolan och  beskriver att yngre lärare är mer positiva än äldre 
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lärare. Eleverna upplever även att lärare ger hårdare straff för, vad lärarna anser vara, missbruk av 

digitala verktyg än när lärarna ger straff för situationer där eleverna misskött sig på andra sätt. 

Vidare forskning 

Denna studie visar på hur många aspekter av den digitaliserade skolan som av eleverna upplevs 

påverka dem på flertal sätt. Aspekterna som valdes att lyftas av mig är dock bara en del av allt som 

finns att veta om digitaliseringen av skolan och det behövs mer forskning på området. Enligt både 

eleverna i studien samt Skolverket (2016c) kommer den svenska skolan att digitaliseras ytterligare. 

Därmed är det viktigt att forskningen hänger med i denna utveckling och påverkar den så att resultatet 

blir en skola där lärande är lättare och roligare. Värt att nämna är även att det sker en allt mer 

accelererande teknisk utveckling i samhället vilket kommer leda till en förändrad arbetsmarknad och 

således även förändrade krav på utbildning (Stiftelsen för strategisk forskning, 2014). Den troliga 

utvecklingen är att fler kommer att behöva ha mer avancerade utbildningar eftersom att robotar 

kommer att ersätta jobbtillfällen som finns idag och om skolan ska klara dessa höjda krav behöver det 

ske någon form av förändring av skolan. Vad denna förändring bör vara och hur den kan genomföras 

är ett forskningsfält som är viktigt att fokusera på i vidare forskning. 

 

Betydelse för praktiken och professionen 

Även fast denna studie inte gjordes inom en lärarutbildning är jag i grunden lärare med inriktning mot 

fritidshem, och därför kommer några tankar kring betydelsen både för lärare mot 

fritidshemsprofessionen samt skolan i stort att lyftas här. Till en början har fritidshemmet en unik 

position inom skolvärlden, då även om fritidshemmet har fått en tydligare målstyrning än tidigare 

genom bland annat den reviderade versionen av Lgr 11 (Skolverket, 2016a), så är verksamheten ändå 

mindre fyrkantig än andra delar av skolan. Ett av fritidshemmets huvudmål är att erbjuda en varierad 

och lustfylld verksamhet och utifrån denna studies resultat hade digitala verktyg varit ett område att 

utveckla för att uppnå detta. Till exempel kan lärare ta tillvara på att eleverna anser att fakta som 

finnes på internet är intressantare för att på så sätt göra skoluppgifter mer lustfyllda och stödja en 

upptäckarglädje efter nya kunskaper hos elever.  
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Bilagor  

Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Information 

Syftet med intervjuerna (upplevelser av att gå i en digitaliserad skola) 

Inspelning 

Anonymisering/avidentifiering 

Rätten till att inte svara på frågor ,att avbryta 

Inget förhör, ingen bedömning, vill bara åt dina upplevelser 

Syfte 

Att få insikt kring barns erfarenheter och åsikter av att vara elever i en skola som digitaliseras och är 

digitaliserad samt hur barn vill att den fortsatta digitaliseringen av skolan ska se ut.  

Kategori 1: Erfarenhet av att gå i en digitaliserad skola 

Berätta om senaste gången som du använde en dator i skolan (Utveckla, hur menar du, berätta mer) 

- Berätta om ett tillfälle där det var roligt att använda datorer under lektionstid 

- Berätta om ett tillfälle där det var tråkigt att använda datorer under lektionstid 

- Vad tror du att lärare tycker om att använda digitala verktyg i skolan?  

- Hur bra är lärare på att använda datorer? 

- Berätta om ett tillfälle där ni använde pekplattor i skolan 

Kategori 2: Åsikter av att gå i en digitaliserad skola 

Hur tror du att användandet av datorer i skolan påverkar dig? (Utveckla, hur menar du, berätta mer) 

- Berätta om det är något digitalt verktyg som du hade velat använda mer eller mindre och varför i så 

fall? 

- Vad tycker du är det bästa med att datorer används i skolan? 

- Vad tycker du är det sämsta med att datorer används i skolan? 

- Om du tänker dig att du kunde bestämma hur datorer och andra digitala används i skolan idag, hur hade 

du velat att de skulle användas då? 

Kategori 3: Åsikter kring hur den fortsatta digitaliseringen bör se ut 

Berätta om hur du tycker att framtidens skola borde använda digitala verktyg? (Utveckla, hur menar du, berätta 

mer) 

- Om du hade möjligheten att göra en app eller program som skulle användas för undervisning, vad skulle 

den handla om? 

- Berätta om vad för skillnader som kommer finnas mellan framtidens skola och dagens skola (Positivt, 

negativt, varför) 

- Berätta om hur digitala verktyg kan användas i framtiden för att göra skolan och lärande mer intressant 

för elever 

Avslutning 

Jag har inga mer frågor, men finns det något mer kring detta ämne som du hade velat berätta om? 

Har du några frågor till mig? 

Tacka och stänga av 
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Bilaga 2 Samtyckeskontrakt – vårdnadshavare 
 
Hej! Detta brev lämnas till dig som har barn som går i klass XX på XX. 

Jag heter Patrik Lindholm och jobbar i vanliga fall på XX men är för tillfället tjänstledig då jag studerar på 

Stockholms universitet vid Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen. Denna termin skriver jag ett 

självständigt arbete som kommer att handla om att elevers upplevelser av att gå i en digitaliserad skola. För att 

samla in material har jag valt att genomföra intervjuer. Intervjustudien kommer att presenteras i form av en 

uppsats vid Stockholms Universitet och publiceras elektroniskt. Intervjun tar mellan 20-30 minuter och 

genomförs på en lugn och avskild plats på XX. 

Intervjustudien följer Vetenskapsrådets etiska regler vad gäller forskning, vilket innebär att alla namn på 

personer, orter, skolor etc. kommer att tas bort och ersättas med påhittade namn. Uppsatsen skrivs på ett sätt så 

att ingen kan identifiera ditt barn och enbart intervjuaren kommer veta vem du är. Ljudinspelning av intervjun 

kommer att ske och används av intervjuaren för att transkribera (skriva ut) ut intervjuerna. Inspelningarna sparas 

till dess att uppsatsen är godkänd vid examination, därefter raderas de. Enbart intervjuaren kommer lyssna på 

dem. I undantagsfall kan handledare lyssna på delar av intervjun för att kontrollera att den är utskriven korrekt. 

Ditt barns deltagande är helt frivilligt och ditt barn kan när som helst avbryta sitt deltagande. 

Önskar du/ni ytterligare information är du/ni välkomna att kontakta mig eller min handledare vid Stockholms 

universitet. Om du/ni godkänner att ditt barn deltar i denna studie skriver du under detta papper.  

______________________________   ______________________________ 

Underskrift    Namnförtydligande  

______________________________ 

Datum och ort 

Med vänliga hälsningar 

Patrik Lindholm - Student 

Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen  

Stockholms Universitet 

patrik.lindholm@hotmail.com / XXXXXXXX 

 

Anna-Lena Ljusberg - Handledare 

Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen  

Stockholms Universitet 

anna-lena.ljusberg@buv.su.se 
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Bilaga 3 Samtyckeskontrakt - elev 
 

 

Detta är ett samtyckeskontrakt för dig som deltar i denna undersökning om digitaliseringen av 

skolan. Genom att skriva på detta samtyckeskontrakt så godkänner du din medverkan i 

undersökningen samt att du fått information om vad det innebär att delta i undersökningen.  

Intervjustudien följer Vetenskapsrådets etiska regler vad gäller forskning, vilket innebär att 

alla namn på personer, orter, skolor etc. kommer att tas bort och ersättas med påhittade namn. 

Uppsatsen skrivs på ett sätt så att ingen kan identifiera dig och enbart intervjuaren kommer 

veta vem du är. Ljudinspelning av intervjun kommer att ske och används av intervjuaren för 

att transkribera (skriva ut) ut intervjuerna. Inspelningarna sparas till dess att uppsatsen är 

godkänd vid examination, därefter raderas de. Enbart intervjuaren kommer lyssna på dem. I 

undantagsfall kan handledare lyssna på delar av intervjun för att kontrollera att den är 

utskriven korrekt. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta sitt 

deltagande. Om du har mer frågor kan du kontakta mig via min mail som du hittar nedan.  

______________________________   ______________________________ 

Underskrift    Namnförtydligande  

______________________________ 

Datum och ort 

Kontakt 

patrik.lindholm@hotmail.com  
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Bilaga 4 - begreppsförklaring 

 

Classroom: Egentligen är det fulla namnet Google Classroom och är en del av googels edu-koncept. 

Enligt de själva är classroom ” Classroom is a free web service for schools, non-profits, and anyone 

with a personal Google Account. Classroom makes it easy for learners and instructors to connect—

inside and outside of schools.”. Classroom är en molntjänst så eleverna har tillgång till det som läggs 

upp på classroom även utanför skolan.  

Kahoot: Kahoot är en hemsida/app där en person gör en sorts frågetävling där användare endast 

behöver tillgång till hemsidan eller appen för att delta. När frågetävlingen genomförs finns det flera 

alternativ som visas på någon form av skärm där de som deltar klicka på den färg som representerar 

det rätta svarsalternativet.  

Schoolsoft: Schoolsoft är en form av IT-lösning för bland annat skolor där lärare och ledning kan 

kommunicera med både elever och vårdnadshavare. Det går bland annat att skicka ut veckobrev eller 

läxor, anmäla frånvaro eller för att ge ut läxor.  

Lagg: Ordet lagg kommer från det engelska ordet ”lag”, som betyder eftersläpa eller fördröja. 

Uttrycket används för att beskriva när en teknisk apparat underpresterar, vilket kan resultera att till 

exempel program eller applikationer upplevs ryckiga, icke-responsiva eller långsamma. Då beskrivs 

dessa som laggiga.  

Quiz: Är ett engelskt uttryck som kan översättas till frågesport, lappskrivning eller test. 
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