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Digitala verktyg i klassrummet 
Lärande och samspel 

Jenny Eiworth och Erica Eriksson   

Sammanfattning 

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur digitala verktyg används i undervisningen av lärare i 

klassrummet och vilken betydelse detta kan ha för lärande och elevers samarbete. Insamling av 

empirin har gjorts genom strukturerade observationer med anteckningar, efter ett till viss del 

strukturerat protokoll. Tre teman, som var utmärkande och innefattade på olika sätt digitala verktyg i 

klassrummet, analyserades vidare utifrån Brown & Clarkes tematiska analysmetod och ur ett 

sociokulturellt perspektiv, med hjälp av begreppen proximala utvecklingszonen appropriering, 

mediering och artefakter. Studiens resultat grundar sig på åtta redovisade observationer som skett i 

olika klasser, ämnen och skolor. Studien visar att lärarna använder sig av digitala verktyg under sina 

lektioner. Smartboarden har en central roll i lärarnas introduktion av lektioner och uppgifter. Den 

fungerar som ett digitalt bildstöd och gjorde det möjligt för alla elever att följa med under 

genomgången. Tack vare olika användningsmöjligheter med detta digitala verktyg, blir 

genomgångarna tydligare och man kan snabbt växla mellan olika sidor efter behov och 

lektionsinnehåll. Detta ger även eleverna möjligheter till att få stöd av lärare och även sina 

klasskamrater i sitt lärande.  Studien visar också att elevernas samspel med lärare och elever främjas 

av det stöd som digitala verktyg ger. 
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Bilaga 2 3 

 

Förord 

Vi som har skrivit det här arbetet heter Erica och Jenny. Det här är vårt självständiga arbete som 

avslutar VAL-projektet som vi har studerat vid Stockholms universitet. Tack till alla universitetslärare 

som vi har träffat under åren. Ett stort tack till vår handledare Inger Hensvold för allt stöd under 

arbetets gång. Vi vill också tacka våra arbetsplatser som gjort det möjligt för oss att genomföra 

observationerna som ligger till grund för vårt arbete. Avslutningsvis vill vi rikta ett stort och 

kärleksfullt tack till våra familjer som peppat och stått ut med oss under alla de veckor vi isolerat oss i 

skrivandet. 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

 

Valet av ämne är ett resultat av att vi i våra professioner har kommit i kontakt med digitaliseringen 

inom skolan. Detta har väckt ett gemensamt intresse för användning av digitala verktyg i klassrummet. 

Uppsatsen är skriven i ett Google-dokument som har gjort det möjligt att redigera uppsatsen 

tillsammans online. Till stor del har arbetet utförts med fysisk kontakt för att ha möjlighet att diskutera 

och utbyta tankar och idéer närmare genom processen. Vi gick igenom vad som skulle skrivas på 

varder del i inledningen för att sedan dela upp dem mellan oss, för att senare läsa igenom varandras 

och redigera om nödvändigt. Syfte och frågeställning har vi diskuterat och därefter tillsammans 

formulerat. Tidigare forskning som använts är insamlat från olika databaser av oss, var och en för sig, 

varav vi fattat gemensamt beslut om vad som har relevans i den här studien. Det teoretiska 

perspektivet har vi skrivit gemensamt men delat upp de olika begreppen. Erica har sammanställt 

majoriteten av metodval och Jenny har sammanställt majoriteten av genomförandet, men allt förarbete 

i form av insamling av litteratur och urval av relevant innehåll för varje avsnitt har gjorts gemensamt. 

Förberedelser och genomförande av observationer har vi gjort gemensamt och vi har genomfört fyra 

observationer var. Vi har transkriberat våra egna observationer. Analys och resultat har vi skrivit 

tillsammans vid fysiska träffar där vi har diskuterat och analyserat oss fram till resultatet. 

Diskussionen samt övrigt innehåll som betydelse för praktiken och professionen, slutsatser, vidare 

forskning och sammanfattning i början har vi gemensamt skrivit ihop vid fysiska träffar.  
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Inledning 

I maj 2017 beslutade regeringen (Utbildningsdepartementet, 2017) om en central 

digitaliseringsstrategi som rör flera samhällsområden och rapporten ger en samlad bild av regeringens 

digitaliseringspolitik om ett hållbart digitaliserat Sverige. Syftet med den övergripande strategin är att 

Sverige fortsatt ska vara ledande när det gäller digitalisering och vara digitalt kompetent. Digital 

kompetens är i grunden en demokratifråga. Skolväsendet har med detta en central roll genom att ge 

möjlighet till att utveckla förmågan att använda och skapa med digital teknik och ge förståelse för hur 

digitaliseringen påverkar både individens och samhällets utveckling. I strategin finns tre fokusområden 

som i sin tur är uppdelade i mål och flera delmål, närmare bestämt digital kompetens, likvärdig 

tillgång och användning samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. De tre 

huvudmålen för fokusområdena är:                                     

● Alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Det ska finnas en digital 

likvärdighet i det svenska skolväsendet. 

● Barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser i 

syfte att förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten. 

● Forskning och uppföljning som stödjer utveckling av verksamheter och insatser ska 

genomföras med syfte att bidra till ökad måluppfyllelse och utvecklad digital kompetens 

(Regeringen, 2017, ss. 6-12). 

I ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Skolverket har en nationell 

handlingsplan för digitalisering av skolväsendet, #skolDigiplan 2019, arbetats fram. Utifrån den 

samlade behovsbilden har SKL (2019) formulerat 18 förslag på aktiviteter och initiativ som 

presenteras i handlingsplanen. Syftet med förslagen är att skapa bättre förutsättningar med hjälp av 

digitaliseringen för skola, förskola och vuxenutbildningens verksamheter och för stödja huvudmännen 

att uppnå målen i digitaliseringsstrategin (2017). Handlingsplanen syftar till att digitaliseringens 

möjligheter ska bidra till att höja kvalitén, stärka likvärdigheten, ökad effektivitet och måluppfyllelse. 

Exempel på detta är att utveckla undervisningen, stöd och anpassningar, kompetensutveckling samt 

effektivisera organisationen.  

I läroplanen, Lgr 11 (Skolverket 2011, rev. 2018) återfinner man vikten av att elever utvecklar 

förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Undervisningen ska 

ge elever möjligheter till att utveckla sin förmåga att använda digital teknik med ett kritiskt och 

ansvarsfullt förhållningssätt, för att kunna upptäcka möjligheter, förstå risker samt kunna värdera 

information. Därigenom ska utbildningen ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens. 

Grönlund och Wiklund (2018) menar att det är inget nytt för lärare att använda tekniska hjälpmedel 

som stöd i sin undervisning. Sedan en lång tid tillbaka har delar av världen flyttat in i klassrummet 

med hjälp av olika sorters medier som t ex skolplanscher, läroböcker och filmprojektorer och gjort 

dem tillgängliga för undervisning. Detta har medfört ett förändrat arbetssätt hos lärare. I dessa tider av 

digitalisering ställs frågan ofta om vad som krävs av lärare som ska undervisa med digital teknik. 

Kraven på en god lärare har inte förändrats. En god lärare ska kunna planera och genomföra ett 

fungerande arbetssätt, välja rätt teknik och medier för varje undervisningsinnehåll, moment och 

elevgrupp. Digital teknik och digitala medier är något som förändrar och skakar om världen och 

därmed även skola och lärarrollen. Frågan är om all denna teknik kommer att ersätta lärarna och göra 

dem helt överflödiga i skola och klassrum. Det har dock visat sig att lärarna är minst lika viktiga i en 
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digitaliserad skola. Man kan inte lämna eleverna helt ensamma med sina digitala resurser. Lärarna 

behöver vara den som leder teknikanvändningen, eftersom den digitala kompetensen som skolan 

efterfrågar ofta är en helt annan än den eleverna själva har utvecklat på sin fritid. 

Lärarna har inte längre kunskapsmonopol menar Lantz-Andersson och Säljö (2015) utan de har istället 

en allt viktigare roll när det gäller att hjälpa eleverna att värdera en stor mängd lättillgänglig 

information. Det är ju så att elever, vare sig de är barn, ungdomar eller vuxna har med sig digitala 

vanor in i klassrummet med inställningen att information kan nås, sorteras och analyseras med hjälp av 

digitalt stöd. I den mediemiljö som eleverna befinner sig ger den digitala tekniken eleverna 

möjligheter att skriva, räkna, översätta, hämta information och mycket annat. Den utmaning som 

skolan och undervisningen står inför menar Lantz-Andersson och Säljö är att integrera dessa resurser i 

sin verksamhet, inte överallt och inte alltid, men där de är naturliga hjälpmedel. I flödet av många 

gånger fragmentarisk information är läraren central genom att se de nya mediernas möjligheter att 

motivera och problematisera samt utmana eleverna i att kritiskt reflektera och sätta saker i ett större 

sammanhang (Lantz-Andersson & Säljö, 2015).   

 

Det är ju inte bara lärare som omfattas av målet av digital kompetens utan även eleverna. Grönlund 

och Wiklund (2018) menar att dagens elever har hög digital kompetens inom vissa områden som t ex 

att kommunicera via sociala medier, titta på och producera filmer eller spela spel. Medan ett flertal 

elever känner att de inte har tillräckligt med digital kompetens för att klara av de uppgifter lärarna ger 

dem. Det är ju en grundförutsättning att de får kunskapen att använda de verktyg som behövs för att 

följa med i undervisningen för att kunna utvecklas kunskapsmässigt. Digitala verktyg kan vara en 

hjälp för att underlätta att ge eleverna respons och för att höja deras motivation menar Löfving (2012).   

 

Jensinger (2015) menar att det finns stora vinster men även problem med digitalisering av skolan. 

Problemen uppstår när skolor digitaliserar utan en djupare tanke eller analys av hur, vad och varför. 

När lärare som inte riktigt förstår/vet hur de ska göra, men känner ett krav på sig att göra det, kan det 

resultera i att lärarna lämnar över arbetet till eleverna. Både undervisningen och eleverna lämnas utan 

läraren som ledare. Detta gör i sin tur att resultatet/betyget försämras. Jensinger (2015) menar även att 

digital kompetens är en nyckelkompetens inte bara utifrån EU:s perspektiv utan även när det gäller 

elever och personal i skolan. Digital kompetens är ett grundläggande element för att både kunna ta del 

av och att vara en del av ett demokratiskt samhälle. De vinster man uppmärksammar är att både elever 

och personal känner en ökad motivation till skolarbete, förbättring av prestationer och en förbättrad 

kommunikationsförmåga mellan både elev-lärare och elev-elev. Jensinger (2015) anser att det är 

viktigt att alla i skolorna tillsammans tar till sig fördelarna med digitala arbetssätt och att alla arbetar 

aktivt för att utveckla de digitala arbetssätten för att kunna minimera de negativa effekterna. Jensinger 

(2015) betonar att detta bör vara en stående diskussion i skolorna. 

 

Idag är det mer eller mindre en självklarhet att använda sig av digitala verktyg i undervisningen. Vi 

upplever utifrån våra egna praktik- och arbetserfarenheter att det är stor variation på hur digitala 

verktyg används. Vi arbetar båda som lärare i årskurserna F-3 och upplever hur digitaliseringen har 

förändrat många delar av våra liv, oavsett om vi är i skolan, hemma eller på arbetsplatsen. Nya digitala 

verktyg utvecklas och tillämpningar blir allt mer smarta och uppkopplade både till varandra och till 

miljöer som vi ännu inte riktigt har koll på, som virtuella platser och molnbaserade lösningar. Från de 

första datorerna till lärare, läsplattor i klassrummen, “en till en” dvs att varje elev har varsin 

lärplatta/dator, Smartboards/Activeboards, digitala plattformar till programmering på schemat. I och 
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med digitaliseringens inträde i skolan har vår roll som lärare förändrats till det bättre. Digitala verktyg, 

menar vi, erbjuder goda möjligheter till att utveckla och förbättra undervisningen, genom samtal med 

kollegor på plats, vara aktiv att söka idéer och inspiration i flöden och grupper i sociala medier och 

från olika hemsidor. Det ger en positiv arena för kompetensutveckling och kollegial utveckling, men 

detta ställer nya krav och behov av kunskap på hur både digitala verktyg används men även hur de 

mottas. Detta gäller både lärare som elever. Det vi upplever i vardagen är att det finns stora skillnader i 

hur långt personal har kommit i användandet av digitala verktyg och att digitaliseringen inte är 

likvärdig trots regeringens mål för digital kompetens och digitalisering i skolan. Detta väcker tankar 

och funderingar på hur det ser ut i den dagliga verksamheten.  

                                                                                                   

Tidigare forskning 

Introduktion 

Relevanta vetenskapliga publikationer för vår studie Digitala verktyg i klassrummet bygger på en 

doktorsavhandling, en slutrapport, en rapport samt ett par vetenskapliga artiklar. Vi bestämde oss för 

att fokusera på forskning efter 2015, eftersom utvecklingen av digitaliseringen i skolan går snabbt 

fram. Tidigare forskning som vi funnit har handlat mest om själva användandet av digitala verktyg i 

specifika ämnen och en till en-principen. Däremot har vi inte funnit mycket forskning som visar på hur 

digitala verktyg påverkar elevernas samspel och lärande i skolan. Denna tidigare forskning kommer att 

användas i vår studies diskussionsdel. Där kommer den att relateras och diskuteras i förhållande till de 

observationer som gjorts samt resultat och analys av dessa. Vi presenterar den tidigare forskningen 

under tre rubriker, nämligen: Tillgång till digitala verktyg, Lärares kompetens och Lärande och 

digitalisering. 

Tillgång till digitala verktyg  

Skolverkets (2013) rapport visar att de allra flesta lärare i grund- och gymnasieskolan och ungefär en 

fjärdedel av personalen i förskolan, har tillgång till en egen dator eller lärplatta. Allt fler skolor väljer 

även att förse elever med ett personligt digitalt verktyg. De så kallade “en till en” satsningarna innebär 

att elever i en viss elevgrupp, klass, årskurs eller skola får tillgång till en egen dator eller surfplatta. 

Men det är ojämnt fördelat mellan elevers tillgång till digitala verktyg på olika årskurser och skolor.  

Rapporten visar även att barn, elever och lärare också har fått en bättre tillgång till dataprojektorer sin 

lärmiljö. Både lärare och elever använder digitala verktyg i skolan allt oftare. Eleverna använder de 

digitala verktygen mer frekvent till olika skoluppgifter och på lektionerna. Användningen har ökat i 

samtliga skolämnen men mest i ämnena svenska och samhällskunskap. Även om det ökar i ämnet 

matematik är det fortfarande relativt ovanligt att eleverna använder dator eller surfplatta på 

matematiklektioner. 

Lärares kompetens 

Rapporten, Skolverket (2013), visar även att lärare använder digitala verktyg i allt större utsträckning 

för olika arbetsuppgifter. Bland lärarna och förskolepersonalen finns det dock ett generellt stort behov 

av kompetensutveckling inom flera IT-relaterade områden. Det största behovet av 
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kompetensutveckling gäller förebyggande av kränkningar på nätet, IT som ett pedagogiskt verktyg, 

hantera ljud och bild, säker användning av internet samt lag och rätt på internet.  

I och med att allt fler digitala källor används till information på nätet visar rapporten (Skolverket, 

2013) att det behövs mer undervisning i källkritik. Den traditionella källkritiken har fått en ny 

dimension då det gäller att också värdera användargenererade källor utan någon bestämd avsändare. 

Den källkritiska förmågan är en förutsättning för att kunna använda digitala verktyg och internet på ett 

säkert sätt i skolarbete, undervisning men även på fritiden. Det är även viktigt att ha ett källkritiskt 

förhållningssätt i användningen av sociala medier men även ha en diskussion om vad som är lämpligt 

att sprida till andra, menar Skolverket (2013). 

I Willermarks (2018) avhandling fångas förändringsprocesser i lärares digitalisering i undervisning 

över tid. Mer exakt har denna förändringsprocess undersökts hur den kan identifieras, förstås och 

stödjas. Materialet kommer från ett treårigt EU-finansierat projekt, Gränsöverskridande Nordisk 

Undervisning (GNU). Willermark (2018) visar att lärarna behöver kombinera sina ämneskunskaper, 

pedagogiska kunskap och sin tekniska kunskap på ett integrerande sätt i undervisningssituationer.  Det 

empiriska underlaget utgörs av deltagande observationer, intervjuer och innehållsanalys samt en 

enkätundersökning. Willermark (2018) har använt sig av av två teoretiska ramverk i sin studie; 

TPACK- modell (Technological Pedagogical And Content Knowledge) och verksamhetsteori. Hon 

beskriver att införandet av digital teknik i undervisningspraktiken är mycket komplex. Lärarna har 

trots krav på sig att digitalisera sin undervisning inte fått specificerat hur detta ska gå till. Besluten om 

denna digitaliseringsprocess har fattats på politisk-, förvaltning- alternativt rektorsnivå, medan 

genomförandet delegerats till undervisande lärare inom ramen av deras ordinarie verksamhet.  

Skaftun et alt (2016) anser att den snabba utvecklingen av digitalisering i skolan och de många idéer 

om hur det digitala klassrummet ska se ut, ska ses som tecken på dialogiska möjligheter. Den 

traditionella analoga undervisningen har utvecklats under årtusenden, och den digitala undervisningen 

måste få ta sin tid, om det forceras fram för fort är risken stor för bristande kvalitet.  

Men har då lärarna den kompetens som efterfrågas? Hylén (2017) visar i sin slutrapport att behovet 

kvarstår att kompetensutveckla lärarnas IT-kunskaper, även om så många som åtta av tio lärare anser 

sig ha en bra digital kompetens. Hylén ställer sig också frågan hur de digitala verktygen, som 

surfplatta och dator, påverkar och utvecklar lärandet. Dessutom är ju användandet av digitala verktyg 

ett av kraven i den reviderade läroplanen, Lgr 11 (Skolverket 2011, rev. 2018). I rapporten hänvisar 

Hylén (2017) till en studie där elever som under en tid fick använda digitala verktyg under 

organiserade och metodiska förhållanden, förbättrade sina skolresultat. De elever som fick använda 

digitala verktyg utan någon speciell IT-didaktisk metod fick sämre resultat. Detta visar med andra ord, 

hur viktigt det är med lärare som besitter god kompetens av digitala verktyg. Detta anser även 

Willermark (2018) är viktigt för att kunna ge eleverna den kunskap som erfordras. Hon reflekterar 

också över lärares förutsättningar att kunna förändra sin undervisning i praktiken utifrån bland annat 

rapporter från Skolverket och TPACK-ramverket.                                                     

Lärande och digitalisering 

Samspelet mellan teknik, pedagogik och ämne är enligt Willermark (2018) mycket komplext och 

ställer som vi redan skrivit om, nya och stora krav på lärare att hantera och utveckla. Hon menar att 

den digitala tekniken ska integreras i samspel med pedagogik och ämnesinnehåll för att uppnå så bra 

lärande för eleverna som möjligt.  
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GNU-projektet (Gränsöverskridande Nordisk Undervisning) har med stöd av forskare gett lärare 

möjligheter att utveckla och pröva nya metoder i undervisningen. Lärare och elever från de deltagande 

nordiska länderna fick under projektets gång pröva på att planera, implementera och sedan utvärdera 

olika undervisningsaktiviteter. Eftersom lärarna i projektet hade olika förutsättningar vad gäller 

regelverk, tillgång till digital teknik och språk kunde både svårigheter och möjligheter för lärande 

upptäckas. GNU-projektet som helhet genererade till att lärare verkligen utvecklade sina tekniska, 

pedagogiska och ämnesmässiga kompetenser. Resultaten av projektet visar också att när initiativ för 

att digitalisera skolan omfattar stöd till lärare för att utveckla sin undervisningspraktik, kan en 

förändring bli möjlig och att en sådan förändring måste få ta tid. Med verksamhetsteori, som sätter 

lärarens arbete med att planera, genomföra och utvärdera en digital didaktisk design i samspel med 

sina kollegor och elever i fokus, beskrivs vad som sker i arbetspraktiken. Digital didaktisk design 

omfattar både planering och genomförande av undervisning och återges i en så kallad 

designspecifikation och läraren blir sin undervisnings egen designer. Avhandlingen bidrar med ett 

verktyg för att identifiera och stödja läraren i arbetet med att utveckla sin undervisning med digital 

teknik. 

von Schantz Lundgren och Lundgren (2011) visar i en artikel som är baserad på en fallstudie i “en till 

en skola”. Fokus ligger på hur lärare uppfattar hur undervisning påverkas när elever får tillgång till en 

egen laptop. Resultatet visar att när digitala verktyg används uppstår det nya möjligheter för 

undervisningen men även nya problematiska situationer. Undervisningen kan planeras på nya sätt och 

ämnena kan presenteras på flera olika sätt. Det har visat sig att det tar mycket tid för lärare att 

förbereda sig samt att lära sig att undervisa på detta sätt. Studien bekräftar, vad tidigare studier som 

gjorts på “en till en”- skolor kommit fram till, att eleverna är mer motiverade och att det är lugnare i 

klassrummet. När eleverna har tillgång till digitala verktyg förändras lärarens roll till mer planering 

och genomförande av flexibel undervisning än till den traditionella undervisningen (von Schantz 

Lundgren & Lundgren, 2011). 

Elevers tillgång till digitala verktyg, anser von Schantz Lundgren och Lundgren (2011), kan skapa 

förutsättningar för dem att vara mer kreativa och få möjligheter att utvecklas på sätt som traditionella 

läromedel inte kan bidra med. När elever hittar något nytt berättar de ofta för andra och detta i sin tur 

skapar situationer där eleverna börjar samarbeta och delar med sig av sina kunskaper för att fortsätta 

sitt påbörjade arbete. En aspekt som tas upp i artikeln är att om eleverna samarbetar när de söker på 

internet då ökar antalet frågor och diskussioner sinsemellan.  

Det digitala landskapet förändras snabbt och genom användning av smartphones, datorer och läsplattor 

bidrar detta till att sudda ut gränserna mellan lärandet i skolan (formellt lärandet) och lärandet utanför 

skolan (informellt lärandet). Kanske den största utmaningen som skolan står inför menar von Schantz 

Lundgren och Lundgren (2011) kan vara förmågan att föra ihop formellt lärande och informellt 

lärande.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att skapa förståelse för hur digitala verktyg används i undervisningen av lärare 

i klassrummet och vilken betydelse detta kan ha för lärande och elevers samarbete. För att begränsa 

området väljer vi att fokusera på elever i de yngre åldrarna, från förskoleklass till årskurs tre. I 

Läroplanen, Lgr 11 (Skolverket 2011, rev. 2018) återfinner man vikten av att elever utvecklar 

förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Undervisningen ska ge 
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elever möjligheter till att utveckla sin förmåga att använda digital teknik med ett kritiskt och 

ansvarsfullt förhållningssätt, för att kunna upptäcka möjligheter, förstå risker samt kunna värdera 

information. Därigenom ska utbildningen ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens. 

De frågeställningar som studien fokuserar på är: 

 

● Hur använder lärare digitala verktyg i sin undervisning i klassrummet?  

● Hur stödjer lärare och digitala verktyg lärande i klassrummet?  

● Hur samarbetar eleverna i sitt lärande med hjälp av digitala verktyg? 

 

Teoretiskt perspektiv 

Eftersom vi är intresserade av hur lärandet stöds av lärare och digitala verktyg och hur eleverna 

samspelar har vi valt ett sociokulturellt perspektiv som en utgångspunkt för vår studie. Om vi valt en 

annan infallsvinkel, som till exempel genus, makt eller ett annat teoretiskt perspektiv, som till exempel 

det behavioristiska eller kognitivistiska, hade vi kommit fram till andra slutsatser och fått ett annat 

resultat.   

Löfving (2012) beskriver i sin bok om olika pedagogiska synsätt och undervisningsmetoder som 

kommit att prägla den svenska skolan. Från den behavioristiska undervisningsmetoden, som 

härstammar från mitten av 1900-talet och psykologen B. F. Skinner, till den konstruktivistiska 

utvecklingsteorin som psykologen och filosofen J. Piaget förespråkade i mitten av 1900-talet till den 

sociokulturella teori som pedagogen, filosofen och psykologen Vygotskij i början av 1900-talet 

presenterade.  

Vygotskij (1934) såg lärandet i ett sociokulturellt sammanhang, det vill säga att omgivningen är 

avgörande för individens utveckling.  I Vygotskijs sociokulturella utgår från kunskap om hur individen 

kan lära enskilt och i samspel med andra, vilket innebär att läraren ska vara väl insatt och känna till 

elevens faktiska utvecklingsnivå, för att kunna hjälpa och stötta eleven till en högre potentiell nivå.  

Säljö (2000) presenterar sin uttolkning i en moderniserad form av Vygotskijs kulturhistoriska teori. 

Det grundläggande synsätt som Säljö (2000) utgår från är att människan är en biologisk varelse med 

en uppsättning fysiska och mentala resurser som är mer eller mindre givna av naturen. En av 

utgångspunkterna för lärande, mänskligt tänkande och handlande är att man intresserar sig för hur 

individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Grundtanken i ett 

sociokulturellt perspektiv är samspelet mellan individen och en grupp. Det är genom interaktion och 

kommunikation med andra som individen tillägnar sig kunskap och färdighet. De centrala begrepp 

som kommer att användas i analysen är proximala utvecklingszonen, kultur, artefakter, appropriering 

och mediering.  

 

Proximala utvecklingszonen 

Säljö (2000) redogör för hur Vygotskij beskriver människors utveckling och lärande genom att 

använda sig av begreppet proximala utvecklingszonen (ZPD - Zone of Proximal Development). 

Vygotskij (Säljö, 2000) definierar denna utvecklingszon som avståndet mellan vad en individ kan 

prestera själv och utan stöd och vad man kan prestera under en vuxens ledning eller i samarbete med 
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kompetenta kamrater. De sätt som människan tar till sig kunskaper, färdigheter och förståelse på är via 

skapade och kommunicerande genom kultur. Detta resulterar i att barnet självt blir aktivt i sitt lärande, 

kan relatera till det som undervisas och kan se hur det kan användas i vardagen.  

Den hjälp och stöttning en elev får, kan se olika ut beroende på av vilket behov som finns. Med 

handledning eller hjälp kan problem lösas, som eleven kan ha svårt att lösa på egen hand. 

Hjälpen/stödet kan bestå i att få hjälp att klara ut vad som frågas efter eller att dela upp ett problem i 

mindre delar (Säljö 2000). 

En lärare som känner till sina elevers faktiska utvecklingsnivå, kan hjälpa eleven vidare till den 

proximala utvecklingsnivån. Läraren har på så vis en mycket viktig plats i undervisningen. Det viktiga 

i det sociokulturella lärandet är att vi inte enbart lär oss på egen hand. Vi kan lära oss vissa saker på 

egen hand, men det är i samspelet med andra som vi provar våra tankar, ser om det håller, får nya 

infallsvinklar och drar nya lärdomar (Löfving, 2012). 

 

Kultur och artefakter  

Säljö (2000) betonar släktskapet mellan tänkande och kommunikation samt människans sociala och 

kulturella miljö. Det är inte själva lärandet, utan vad man lär sig i sin kontext och hur man tar till sig 

artefakterna för att använda dem. Begreppet artefakter menar Säljö innefattas av den uppsättning ideér, 

värderingar, kunskaper och andra resurser som vi får genom interaktion med omvärlden. I kulturen 

ingår de fysiska verktyg, artefakter, som till exempel olika verktyg, mätinstrument, 

fortskaffningsmedel och annat. Fysiska artefakter ger oss förmågor som inte är beroende av uthållighet 

eller styrka, medan de intellektuella redskapen som informations- och kommunikationsteknologi kan 

besvara information och lösa problem utöver vår mentala förmåga. Kulturen är således både 

immateriell och materiell och att det finns ett nära samspel mellan dessa. Utvecklingen av materiella 

redskap går hand i hand med utvecklingen av idéer och intellektuella kunskaper och är en process som 

ständigt pågår för människan.     

Appropriering 

Enligt det sociokulturella perspektivet är kommunikation och språkanvändning det centrala och utgör 

länken mellan barnet och omgivningen, mellan det inre tänkandet och den yttre interaktionen. Med 

appropriering menas att grupper och individer tillägnar sig erfarenheter och anpassar sina beteenden 

utifrån olika situationer och händelser för att sedan värdera och använda sina nya kunskaper i framtida 

händelser och situationer (Säljö, 2000). 

Säljö menar att människan lär sig att förstå både språkliga och fysiska artefakter och medierande 

redskap, samt utvecklar dessa konstant. Eftersom detta alltid inträffar i situationer med socialt samspel 

med hjälp av praktiska såväl som intellektuella artefakter som människan redan kan, får människan 

med andra ord möjlighet att appropriera nya verktyg för nya mönster och sammanhang. Kunskap 

beskrivs av Säljö som något som är i ständig utveckling och som ofta kan förändras i det sociala 

samspelet.  

Vägen till behärskningen av intellektuella och fysiska redskap sker stegvis i en process där individen 

går igenom ett antal faser.  

- I den första fasen saknar man förtrogenhet med redskapet och dess funktion i en speciell      praktik. 

- Därefter kommer en fas då man kan använda redskapet under handledning av en mer kompetent 

person. 
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- Successivt ökar den lärandes autonomi och förmågan att hantera redskapet på egen hand. Man kan 

också avgöra när det skall användas. Stödet kan nu minskas eller vara indirekt. 

- Den lärande behärskar nu redskapet eller färdigheten på egen hand. Hon/han vet när och hur det 

skall användas (Säljö 2000, s.124). 

 

Mediering 

Mediering är enligt Säljö (2000) en förmedling hur man i samspel med och med hjälp av yttre redskap 

som till exempel språk, verktyg och andra människor skapar kontakter. Man kan med andra ord 

beskriva mediering som människans tänkande och föreställande som kommit fram från människans 

kultur och tidigare artefakter. Ur ett sociokulturellt perspektiv är det ett centralt begrepp, där 

människan inte står i omedelbar kontakt med omvärlden, utan tar hjälp av olika artefakter, redskap. 

Dessa fungerar som delar av människans sociala praktiker. Mening, innebörd och betydelse ingår 

mellan användare och redskapet i ett samspel där mänskliga kunskaper och insikter har byggts in i 

artefakterna och blir vår samspelspartner. Kommunikation är ett viktigt redskap för att tillägna sig 

kunskaper. Kommunikation mellan människa och den interaktion som finns är ett redskap för lärande, 

det vill säga mediering. Just språket, anser Säljö (2000), är det absolut viktigaste verktyget när det 

gäller lärande. Språket är situationsanpassat, skapar nya tankar och är till stor hjälp vad gäller att 

utveckla idéer och uppfattningar. Ett exempel på detta är att människan talar med olika människor på 

olika sätt, i skolan, i hemmet eller på arbetsplatsen. För att kunna göra detta behöver människan 

kommunicera med andra genom i första hand språket.  

 

Metod 

Val av metod 

Eftersom syftet med vår studie är att få en förståelse av hur digitala verktyg används i undervisningen 

av lärare i klassrummet och vilken betydelse detta kan ha för lärandet och elevers samarbete blir 

karaktären på studien att kvalitativt undersöka interaktionen mellan digitala verktyg, lärande och 

samarbete. Bryman (2008) menar att strukturerad observation är ett alternativ där man kan observera 

människors handlingar direkt utan att behöva förlita sig på metodiska verktyg som till exempel enkäter 

för att få fram information. Bryman beskriver att observation är en uppmärksam iakttagelse, där man 

koncentrerat försöker observera något som är av pedagogisk betydelse.                                                                                             

Vi har valt att använda oss av observationer av första ordningen, det vill säga att vår primära uppgift är 

att observera en pedagogisk situation. Vi menar att detta bidrar till att säkerställa en högre kvalitet i 

observationen genom att observatören inte behöver dela sin uppmärksamhet mellan olika uppgifter. En 

icke-deltagande observation handlar om en situation där observatören iakttar men inte deltar i det som 

sker i miljön (Bryman, 2008). Våra observationer har vi utfört på två skolor och i årskurserna F-3. 

Observationerna har gjorts vid olika tidpunkter under skoldagen och lektionerna har bestått av olika 

ämnen, som engelska, matematik, svenska, källkritik. För att kunna ta del av lärarnas uppfattning av 

sin egen digitala kompetens, har vi ställt ett par följdfrågor till lärarna efter observationernas slut.    

Vi hade också kunnat välja att använda intervjuer och enkäter som metod i vår studie, då vi anser att   

man inte kan upptäcka det som uppstår naturligt av lärande och samspel i klassrummet.  
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Urval och avgränsningar 

Då vårt syfte med studien är att titta på digitala verktyg i klassrummet har vi valt att genomföra 

observationer på skolor som redan ligger i framkant vad det gäller digitalisering. Utifrån tillgänglighet 

av digitala verktyg har vi valt våra egna arbetsplatser som är F-6-skolor. I och med detta hade vi stora 

möjligheter att göra flera observationer för att få en större bredd i våra undersökningar. Vi har dock 

inte gjort några observationer i våra egna klasser. Datainsamlingen har skett i åtta olika klasser, fyra 

per skola. 

Undersökningsmaterial/personer 

Sju av åtta lärare som vi observerat är utbildade och legitimerade förskollärare eller grundskollärare.  

 

Tina, legitimerad lågstadielärare och har arbetat som lärare i 43 år. 

Thomas, legitimerad lärare år 1-7 och har arbetat som lärare i 27 år. 

Frida, legitimerad lärare år F-6 och har arbetat som lärare i tre år. 

Fanny, legitimerad F-3-lärare och har arbetat som lärare i 9 år. 

Tyra, legitimerad grundskollärare och arbetat som lärare i 27 år. 

Tova, legitimerad grundskollärare och har arbetat som lärare i 11 år, 

Eva, legitimerad grundskollärare och har arbetat som lärare i 21 år. 

Tilda, obehörig lärare och har arbetat i skolan i sju år. 

 

De personer vi observerat har vi benämnt vid namn med samma begynnelsebokstav som i den årskurs 

de tillhör eller undervisar i. Lärare och elever i förskoleklass har med andra ord fått namn med 

begynnelsebokstaven F, lärare och elever i årskurs ett har fått namn på E och lärare och elever i 

årskurs två och tre har alla fått fingerade namn på T. 

De elever som har observerats i studien när det gäller samspel har slumpmässigt valts ut efter det att 

deras vårdnadshavare har gett samtycke till deltagande.  

Under de åtta observationstillfällena har vi observerat allt som råkat ske under just den lektionen och 

tidpunkten. Även om flera saker har hänt samtidigt i klassrummet har vi redogjort för en sak i taget. 

Genomförande 

Efter urvalet av skolor tog vi kontakt med respektive skolas ledning. Vid samtalen med skolledningar 

framförde vi uppsatsens frågeställningar och syfte. Efter att vi fått bägge rektorernas godkännande för 

att deltaga i våra undersökningar, fick vi via skolorna kontakt med undervisande lärare i årskurserna F-

3 och kunde bestämma tidpunkter för våra observationer. För att få tillstånd av vårdnadshavare till 

eleverna i berörda klasser, skickade vi i god tid ut en blankett om samtycke till att medverka i 

klassrummen. De undervisande lärarna i respektive klass hjälpte oss att samla in och sedan 

vidarebefordra medgivande till oss innan observationstillfällena. Då vi fått godkännande av de flesta 

vårdnadshavarna kunde vi utföra våra observationer som planerat. De fåtal elever som vi inte fått 

godkännande för, deltog inte under dessa tillfällen. 

Datainsamlingen i klasserna genomfördes under en femveckorsperiod. Vid varje observationstillfälle 

presenterade vi oss för eleverna i klasserna och förklarade att vi var där för att se hur deras lärare 

använder olika digitala verktyg som dator, lärplatta och Smartboard. Vi berättade också att vi skriver 
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en uppsats om ämnet och att vi skulle sitta med under hela lektionen. Varje observation genomfördes 

under ett lektionspass á 40-60 minuter. Sammanlagt har vi observerat åtta klasser under ett tillfälle per 

klass.  

En strukturerad observation är en teknik där forskaren använder sig av uttalade och fasta regler för 

observation och registrering av handlingar (Bryman, 2008). Ett viktigt steg i registrering av 

observationen är utformningen av ett schema. För att det ska vara tydligt vad som ska observeras är 

det viktigt att ha ett fokus, vad eller/och vem som ska observeras och för att den frågeställningen som 

observationen belyser framgår tydligt. Utan ett tydligt fokus blir det svårt för observatören att veta vad 

som ska iakttas av allt som sker normalt i miljön (Bryman, 2008).  Vi har registrerat observationen i 

ett halvstrukturerat observationsschema och har observerat vid 8 tillfällen á 60 minuter. I schemat har 

vi använt oss av förkortningar för att hinna med att anteckna.  Det var 17- 29 elever samt lärare 

närvarande vid observationstillfällena. När vi har observerat samarbete och samspel mellan eleverna 

har det skett naturligt i klassrumssituationen. Detta har ofta skett mellan ett par tre elever. För de 

elever som deltagit i studien har vi fått ett medgivande av föräldrarna. Vi har haft en låg grad av 

delaktighet men en hög grad av öppenhet (Bjørndahl, 2018), det vill säga att vi inte har deltagit i 

situationen och har innan observationstillfället informerat oss i en viss utsträckning om vad vi ska 

observera i klassrummet. 

I våra observationer har vi försökt vara så sakliga som möjligt. Bjørndahl (2018) menar att vara saklig 

i observationerna är att kunna observera objektivt på saker och ting. Det är viktigt att man som 

observatör kan skilja mellan information som hör till situationen, beskrivning av det som faktiskt 

händer, tolkning av det vi observerar samt bedömning av vilka konsekvenser observationen bör leda 

till. Genom att tydligt skilja mellan dessa delar kan man undvika att okritiskt blanda samman det man 

direkt observerar med det som man i efterhand tolkar och bedömer. 

Under en observation var eleverna nervösa för vad observationen skulle innebära. Då de fick förklarat 

för sig att det var de digitala verktygen som skulle observeras, glömde de snabbt bort att det satt en 

observatör med i klassrummet. 

Fokus för våra observationer var kompetens, lärande och samspel med digitala verktyg i klassrummet. 

Då lärarna vi observerade var fullt upptagna med undervisningen under observationstillfällena, hade vi 

förmånen att i efterhand träffa dem och ställa följdfrågor och också diskutera innehållet av lektionerna.  

Vi kommer i vår analys att redogöra för en del diskussioner som uppkom i samband med våra 

observationer. 

Databearbetning och analysmetod 

Analysmetoden vi har valt att använda oss av är tematisk analys. Bryman (2008) menar att tematisk 

analys är det vanligaste angreppssätten av kvalitativ data. Sökandet efter tema är egentligen en 

aktivitet som kan ses vid kvalitativ analys av data. Tema är för vissa mer eller mindre detsamma som 

kod eller en grupp av koder. Den generella strategin finns i ett ramverk (framework) som är en 

matrisbaserad metod för att ordna och syntetisera data (Bryman, 2008). 

Tematisk analys är en kvalitativ och mycket flexibel metod för att identifiera, analysera och rapportera 

mönster (teman) inom data. Med denna metod är det enligt Braun och Clarke (2006) lätt att organisera 

och detaljerat beskriva sin datainsamling. Tematisk analys kan vara en grundläggande eller realistisk 

metod som rapporterar erfarenheter, betydelser och deltagarnas verklighet, eller en konstruktivistisk 
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metod som undersöker hur händelser, verkligheter, meningar, erfarenheter och så vidare är effekterna 

av en rad diskurser som fungerar inom samhället (Braun & Clarke, 2006). Eftersom som vi har ett 

sociokulturellt teoretiskt fokus i vår studie samt att vårt syfte är att skapa en förståelse av hur digitala 

verktyg används i undervisningen av lärare i klassrummet och vilken betydelse kan ha för lärande och 

elevers samarbete. Därför använder vi oss av Braun och Clarke metod som de beskriver som 

grundläggande eller realistisk.  Den sociokulturella teorin menar att vi individer lever i ett socialt sa 

språk och kultur spelar en central roll för allt lärande. Kunskapen är socialt konstruerad och 

en del av kulturen. Den sociokulturella teorin menar att vi individer lever i ett socialt sammanhang där 

språk och kultur spelar en central roll för allt lärande. Kunskapen är socialt konstruerad och 

en del av kulturen. 
Braun och Clarke delar in tematisk analys i sex faser: 

 

Fas 1: Bekanta sig med uppgifterna - fördjupning i insamlade data och transkription av verbala data. 

Fas 2: Generera initiala koder - organisera och koda så många olika data som möjligt och som verkar 

intressant för ämnet. Kodning kan exempelvis göras med hjälp av färgpennor eller symboler. Ju fler 

koder desto bättre, man vet aldrig vad som kan vara intressant senare. 

Fas 3: Söka efter teman - analys av koder och tänka över hur olika koder kan kombineras 

för att bilda ett övergripande tema. En tematisk karta kan göras med hjälp av tabeller, tankekartor och 

koder för att få en överblick av alla potentiella teman. 

Fas 4: Granska teman - utformning och förfining av de olika teman som framkom i fas 3. Fas 4 delas 

in i två delar; granskning av insamlad data och kontroll av validitet.  

Fas 5: Definiera och namnge teman - definition, förfining, presentation och analys av teman med 

hjälp av tematisk karta över data.  

Fas 6:  Producera rapporten - denna fas börjar när en uppsättning fullt utarbetade teman som 

involverar den slutliga analysen är klar. Det är viktigt att analysen blir kortfattad, sammanhängande, 

logisk och intressant, både inom och över teman (Braun & Clarke, 2006). 

 

I databearbetningen följde vi Braun och Clarke (2006) sex olika faser. När observationerna var 

genomförda påbörjade vi arbetet med att transkribera, fördjupa och bekanta oss med det insamlade 

materialet i enlighet med första fasen. Vi transkriberade våra egna anteckningar.  

 

Efter denna genomarbetning med att läsa igenom materialet ett flertal gånger tog vi del av varandras 

observationer. Detta för att kunna fortsätta vårt arbete i den andra fasen. Eftersom denna fas innefattar 

att koda och organisera olika data som är relevanta och intressanta för studiens syfte. Vi valde att 

använda olika färgmarkeringar vid kodningen för att medvetet redan i detta stadie få en översikt på 

vad som var återkommande och berörde samma ämne. Därefter sammanställde vi koderna i 

tankekartor som vi sedan i tredje fasen använde oss av för att hitta möjliga teman som var av intresse 

för studiens syfte. Detta resulterade i tre övergripande teman:  Lärare introducerar uppgifter och 

hjälper elever, olika digitala verktyg ger olika möjligheter och Elever hjälper varandra. 

 

I den fjärde fasen ska de övergripande teman i analysen ses över och förfinas. Vi granskade noga de 

koder som vi satt under respektive tema för att kontrollera att de inte gick in i varandra samt att 

kodningen/materialet representerade det tema som vi valt. Vi fann att våra koder överensstämde med 

val av tema och att de stämde väl överens med vårt syfte. När detta var gjort fortsatte vi med den femte 

fasen som innebär en ytterligare förfining av temana där vi kopplade dem till de teoretiska begreppen, 

proximala utvecklingszonen, Kultur och artfakter, appropriering och Mediering, som vi valt ut. Med 

våra begrepp som utgångspunkt fördelade vi koderna under rätt tema. I den sjätte fasen, som också är 

den sista, är den slutliga analysen som består av fullt utarbetade teman. Denna analys kommer vi att 
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presentera under rubriken Resultat och analys, där vi kommer sammanfatta den tematiska 

analysprocessen.  

 

 

Forskningsetiska överväganden  

  

Vår studie utgår från Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer. Vetenskapsrådet presenterar 

fyra huvudkrav vars syfte är att ange normer för vad som ska gälla mellan forskare och 

undersökningsgrupp. Detta för att de personer som deltar i studien ska känna sig skyddade av 

individskyddskraven. Forskning är viktigt och nödvändigt för både samhällets och individers 

utveckling. De individer som deltar i forskningen har befogade krav på att forskningen inriktas på 

väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet. Detta forskningskrav innebär att tillgängliga 

kunskaper om undervisningspraktiken, utvecklas, fördjupas och att metoder förbättras. Emellertid har 

individerna likväl ett berättigat krav på skydd mot obefogad insyn till exempel i sina livsförhållanden. 

Individerna får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, kränkning eller förödmjukelse. De 

fyra huvudkraven som vår studie stödjer sig på är följande: 

Informationskravet - innebär att den som avser att undersöka något ska i förhand meddela detta, 

eftersom den person som eventuellt ska undersökas ska ha rätt att ta del av studiens syfte. Deltagarna 

ska informeras om att de deltar frivilligt (Vetenskapsrådet, 2017). Studiens syfte presenterades i ett 

informationsbrev. Informationen angående studien återgavs även innan observationen ägde rum. Detta 

för att återigen tydliggöra syftet med vår studie, men också för lärarna skulle ha chans att ställa frågor 

eller yttra funderingar kring undersökningen.   

Samtyckeskravet - innebär att den eller de som undersöks har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan i undersökningen. De har även rätt att avbryta sin delaktighet i undersökningen när som 

helst under studiens gång (Vetenskapsrådet, 2017). Samtycket till att delta i vår studie skedde i det 

tidiga stadiet via e-post, där lärare godkände vårt besök och medverkan. Eftersom eleverna i de klasser 

som vi besökt är minderåriga har deras vårdnadshavare fått information och godkänt elevernas 

medverkan. Innan varje observationstillfälle fick eleverna information av vad som skulle observeras 

och de fick godkänna sin medverkan. De informerades även om att de hade möjlighet att inte delta. 

Konfidentialitetskravet - innebär det som brukar kallas för sekretess. Detta krav innebär att uppgifter 

om informanterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 

2017). Vi informerade och förklarade för våra informanter att alla uppgifter vi tar med oss kommer att 

avidentifieras i arbetet och att de kommer få fiktiva namn i vår studie. Inga uppgifter om vare sig 

skola, lärare eller elever kommer att framkomma i vår undersökning.  

Nyttjandekravet - går ihop med konfidentialitetskravet och innebär att uppgifter om deltagarna i 

studien endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2019). Våra informanter 

informerades om detta i informationsbrevet. Vi informerade deltagarna inför varje 

observationstillfälle, att den insamlade empirin efter analysen kommer att förstöras. 
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Studiens kvalitet 

Vi valde att göra våra observationer på våra egna arbetsplatser. Detta för att vi hade vetskap om att det 

fanns goda resurser av digitala verktyg på bägge skolorna men också för att utnyttja tiden för 

observationerna så bra som möjligt. Att endast behöva byta klassrum eller skolbyggnad istället för 

långa förflyttningar har också inneburit färre och kortare förberedelser än vad som säkerligen krävts 

om vi skulle ha utfört våra observationer på för oss okända skolor längre bort. Vi har som vi tidigare 

nämnt inte gjort några observationer i de klasser vi själva undervisar i, men att vi har en relation till 

lärare, elever och vårdnadshavare i berörda klasser. Fördelarna som vi ser med detta är att eleverna 

och lärarna känner sig bekanta med oss och att de inte har tagit någon större notis av att vi har suttit 

med under lektionerna. Detta har resulterat i att eleverna har fokuserat på sitt arbete fullt ut och knappt 

visat något intresse för oss, det har med andra ord inte varit några konstigheter att ha oss med i 

klassrummet. En annan fördel som vi båda upplevde var att när observationstillfällen blev inställda på 

grund av sjukdom eller ändrat schema, var det enkelt och smidigt att hitta nya tider. Givetvis hade vi 

kunnat fördjupa vår studie ytterligare med att få fram jämförelser och ännu fler resultat och analyser 

genom att genomföra observationer på flera skolor än våra egna arbetsplatser.  

                                                                                                                                                                 

Då endast elever vars vårdnadshavare gett sitt samtycke till deltagande i studien har observerats är 

urvalet till viss del begränsat. Efter många yrkesverksamma år i skolans värld, säger våra erfarenheter 

oss att det oftast är engagerade och högpresterande föräldrar och vårdnadshavare som läser 

information, lämnar in lappar och svarar på förfrågningar. Så har det varit även denna gång, möjligen 

är dessa barn överrepresenterade i deltagandet och mer vana vid att använda digitala verktyg i hemmet 

och detta kan ha påverkat resultatet av vår studie.   

 

Observationer som metodval har inneburit att vi verkligen har sett både samspel, lärande och hur 

digitala verktyg används i klassrummet av både lärare och elever. Det vi upplever som svårigheter 

med observationer är att man endast kan anteckna en sak i taget, trots att det sker många saker 

samtidigt i klassrummet. Risken finns att man då missar något som är viktigt för studien. Detta skulle 

kunna avhjälpas med att till exempel filma eller göra en ljudupptagning under observationstillfället, 

men detta hade vi varken planerat, fått godkänt av vårdnadshavare eller skolledning att göra. Hur detta 

skulle kunna påverka resultatet är svårt att veta, men vi anser ändå att med observation som metod 

finns det större möjligheter än vid en intervju, att få med så mycket som möjligt av vad som händer 

naturligt i våra fokusområden lärande och samspel.  

 

Vi som författare till detta arbete anser att det insamlade materialet har tillräckligt med både innehåll 

och stoff för att vi ska kunna dra relevanta slutsatser, även om det endast grundar sig på åtta 

observationer. Naturligtvis hade vi kunnat fördjupa oss ytterligare i denna studie med fler 

observationer vilket i sin tur hade gett ett mer omfattande resultat och analys. För detta hade mer tid 

krävts, tid som inte fanns. Vidare hade vi också kunnat genomföra uppföljande intervjuer med de 

lärare vi observerat, för att fördjupa och förstärka arbetet ytterligare. Då hade vi kunnat få en ökad 

förståelse för hur den undervisande läraren tänkt, resonerat och genomfört sina lektioner. Vi anser 

dock att vi kunnat besvara våra forskningsfrågor på ett utförligt sätt, utan att ha använt oss av 

intervjuer. Självklart hade intervjuer kunnat användas som ett komplement och i ett fördjupande syfte i 

våra redan besvarande forskningsfrågor.  
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Fejes och Thornberg (2014) menar att trovärdighet och tillförlitlighet handlar om hur noggrant och 

systematiskt man har varit under forskningsprocessen. Måttet på hur tillförlitliga och trovärdiga ens 

resultat blir en följd av hur man gått tillväga beträffande datainsamling och analys. Vi har båda 

grundligt värderat våra insamlade data enligt den tematiska modell som vi valt att analysera utifrån.  

Generalisering grundas på i vilken utsträckning resultaten kan appliceras till andra som inte ingått i 

undersökningen. Generalisering ställer frågor kring var, när, hur och för vilka grupper och personer 

forskningsresultatet är användbara. De resultat som vi har kommit fram till i denna undersökning kan 

till en viss del generaliseras, eftersom att det främst är användbart för lärare och elever på de två skolor 

som ingått i studien. 

 

 Resultat och analys 

 

Utifrån vårt analysarbete av de insamlade data, har vi skapat tre olika teman, Läraren introducerar 

uppgifter och hjälper elever, Olika digitala verktyg ger olika möjligheter och Elever hjälper varandra 

som vi kommer att presenteras nedan. Varje tema, som är kopplade till studiens huvudfrågeställningar, 

kommer att presenteras var för sig och får i och med detta en separat analys- och resultatdel. 

Huvudfrågeställningarna är: 

 

● Hur använder lärare digitala verktyg i sin undervisning i klassrummet?  

● Hur stödjer lärare och digitala verktyg lärande i klassrummet?  

● Hur samarbetar eleverna i sitt lärande med hjälp av digitala verktyg? 

 

I analysen kommer varje enskilt tema att beskrivas och hur det tog sig i uttryck i praktiken. För att 

tydliggöra uttrycken i klassrummen har vi valt att ta med några specifika händelser och citat från de 

olika observationerna. Vi har valt observationer utifrån temats huvudfokus, men varje observation 

innehåller också delar som kan illustrera övriga teman. Vi kommer även här redogöra för de teoretiska 

begreppen som vi tidigare har beskrivit relaterade till våra resultat.  

Analysen kommer senare att diskuteras och utvecklas under rubriken Diskussion. 

 

Läraren introducerar uppgifter och hjälper elever 
Under våra observationer noterades hur lärarna introducerade uppgifter med hjälp av språket som ett 

medierande verktyg och hur de tydliggjorde olika artefakter, pedagogiska redskap, på olika sätt. 

Samtliga lärare anpassade sina genomgångar efter elevernas ålder och kunskapsnivå. Vi har tagit fram 

tre exempel från våra observationer där detta kommer att framgå.  

 

Observation 3 

I förskoleklass introducerar läraren Bluebots. Kommunikation och interaktion med tecken och 

beröring sågs tydligt i observation där eleverna turades om att styra varandra som robotar. Denna 

övning var startskottet i programmering av Bluebots i en förskoleklass.  

 

… Barnen delas in två och två. De får i uppgift att den ena eleven ska vara en robot och den andra en 

robotskötare. De ska tillsammans komma på olika tecken som ska styra roboten, men får inte prata 
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med sin robot. Frida visar olika handklapp och beröringar, som till exempel en lätt beröring på höger 

axel betyder att roboten ska lyfta höger arm, att två handklapp betyder gå framåt och ett handklapp 

betyder stopp. … 

 

Nästa steg för eleverna blev att använda sina nya erfarenheter på en riktig robot, en så kallad Bluebot.  

 

… Frida visar ryggen på en Bluebot. Där finns knappar med pilar för att få roboten att gå framåt, bakåt 

åt sidorna och stå stilla. Frida lägger ut en plastmatta med rutor på golvet. Den har har 15 x 15 cm 

stora rutor och benämns av Frida som robotkartan. I några av rutorna finns det bilder och symboler 

och det finns också en markerad start- och en stoppruta. Frida berättar att nu ska eleverna få i uppdrag 

att få först en Bluebot-robot att gå till rutan med Legogubben i och sedan få den andra Blueboten att 

komma till rutan med glassarna i. ... 

 

...Frida visar och trycker på knapparna på Blueboten och sedan får eleverna pröva att trycka en i taget. 

Frida ber eleverna titta på den rutade plastmattan hur många rutor framåt Bluboten ska gå för att 

komma fram till Legogubben. Freja räcker snabbt upp handen och svarar:  

- 7 rutor 

- Kommer den fram till Legogubben då? undrar Frida.  

- Den måste svänga hitåt och sen ditåt också, säger Fia.  

-Hitåt, vilket håll är det? undrar Frida.  

-Höger! svarar flera av barnen i kör. 

-Så då är ditåt alltså vänster, säger Frida.  

-Vem vill börja hjälpa roboten att gå? 

Alla eleverna räcker upp handen och Frida väljer ut Filip att göra de första knapptrycken.  

-Hur många rutor ska den gå framåt nu då? frågar Frida. 

Filip räknar till sex och blir instruerad att ett knapptryck på framåtpilen på Bluebotens rygg motsvarar 

en ruta framåt. Filip räknar högt till sex medan han trycker ner knappen för framåt. Kompisarna 

hjälper till att räkna. Blueboten kör igång framåt efter att Frida visat var “gå-knappen” är. ... 

 

Observation 7 

I årskurs 1 introducerar läraren Eva sökmotorn Google för eleverna. Detta gör hon genom att berätta 

och visa samtidigt som hon utmanar eleverna att försöka och komma med egna idéer på 

tillvägagångssätt innan hon kommer med lösningen.  

 

… - Hur kommer man till Google på Ipaden? frågar Eva.  

-  Det finns en app som heter Google, den där Safari-appen. Elias visar stolt på sin Ipad. 

Eva går runt bland eleverna med sin Ipad och visar var de hittar sökrutan. Hon har även Google uppe 

på Smartboarden och frågar: 

- Har alla kommit in på Google nu, på den här sidan? Hon pekar på Smartboarden. 

Eleverna svarar ja och är ivriga på att fortsätta. Eva fortsätter: 

-  Vad kan man nu skriva i sökrutan för att ta reda på vem som har skrivit Guldmysteriet. 

Eleverna ger många långa förslag och Eva hjälper dem att avgränsa med att fråga: 

- Tror ni att om vi bara skriver Guldmysteriet kommer vi att få redan på vem som är författaren? Vi 

provar. 

- Vem har nu skrivit Guldmysteriet? frågar Eva. 
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- Martin Widmark!! 

- Vad duktiga ni är! Nu kan ni fortsätta på samma sätt med de andra böckerna, fortsätter Eva. … 

 

… Eva avbryter lektionen med att plinga i en liten klocka. Alla elever tittar upp och lyssnar. Eva går 

igenom svaren med eleverna genom att de får läsa upp sina svar. Elevernas uppgift blir nu att söka 

efter olika länders huvudstad. ... 

Observation 1 

I årskurs 3 går läraren Tina igenom lektionsinnehållet på Smartboarden. Eleverna ska fortsätta skriva 

sina berättelser i skrivprojektet “Den magiska dörren” på sina laptops. 

Tina visar en kort introduktionsfilm på Smartboarden vad kapitlet ska innehålla: en vän, en listig plan 

och ett problem. Eleverna får också tips om hur de kan börja och avsluta kapitlet. Samtliga punkter 

och tips står kvar på Smartboarden under lektionen.  

Tina går också igenom vikten av “den röda tråden” i en berättelse och att eleverna ska tänka på att 

variera sitt språk och börja varje mening på olika sätt, så det inte blir för många “jag”, “då” eller 

“sen”-börjor.  

Därefter delar Tina ut varsitt papper till eleverna som de får göra varsin tankekarta på, utifrån de 

genomgångna punkterna.  

Vartefter eleverna blir klara med sina tankekartor, räcker de upp handen och får i tur och ordning 

feedback och klartecken från Tina att hämta sin laptop ur dataskåpet i ett angränsande grupprum.  

Eleverna loggar själva in på Google Drive och skapar vant ett nytt dokument, döper dokumentet och 

börjar skriva, en efter en. 

 

Sammanfattning och analys  

Lärarna gör introduktioner av lektionernas arbetsuppgifter. De använder språket som ett medierande 

verktyg och tar hjälp av olika fysiska artefakter som till exempel robotkartan, för att tydliggöra och 

hjälpa eleverna i sitt lärande. Läraren i förskoleklassen använder eleverna som artefakter, där de får 

agera robotar och robotskötare med varandra. Lektionerna var väl förberedda och tydliga. Det var lätt 

för eleverna att förstå vad de förväntades göra och vad som skulle hända under lektionerna, eftersom 

lärarna approprierade, det vill säga anpassade, sina genomgångar efter elevernas ålder och 

kunskapsnivå. Ett exempel som framgår i observation 7, på approprieringsprocessen fas 1 och 2, är när 

eleverna i årskurs 1 lär sig att söka information på Google. Läraren presenterar och visar funktionen på 

sökmotorn, vartefter eleverna själva får försöka. Till en början med yttre stöd från sin lärare, sedan får 

de själva undersöka och pröva sökmotorns funktioner och möjligheter.  

 

De yngre eleverna (förskoleklass och årskurs 1) hade kortare men fler genomgångar än de äldre 

eleverna (årskurs 3). Läraren valde att dela upp instruktionerna allteftersom arbetet fortskred som till 

exempel när Eva avbryter lektionen med att plinga i en klocka. Hon stämmer av elevernas svar och går 

igenom nästa uppgift. Detta gjorde att eleverna kunde ta till sig en instruktion i taget, vilket skapade en 

trygghet och ett lugn under lektionerna. Lärarna för de yngre åldrarna introducerade de nya verktygen 

genom att visa adekvata funktioner och finnas där som stöd för eleverna under lektionerna. Dessa 

exempel visar hur lärarna med hjälp och stöttning till eleverna, visar kunskaper om elevernas faktiska 

utvecklingsnivå och kan med detta stöd hjälpa eleverna vidare till den nästa proximala 

utvecklingsnivån (Säljö, 2000). De språkliga och de fysiska artefakterna samverkar på ett effektivt sätt 

under lektionerna, vilket vi menar framgår av våra observationer. Ett annat exempel är när läraren 

Frida visar Bluebotens funktioner för eleverna genom att förklara hur de ska användas. Det skedde ett 
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samspel mellan lärarna och eleverna via artefakterna och det talade språket. Just språket anser Säljö 

(2000) är det absolut viktigaste när det gäller lärande. Språket är situationsanpassat, skapar nya tankar 

och till stor hjälp vad gäller att utveckla idéer och uppfattningar, vilket till exempel skedde under 

lektionen med tankekartor (observation 1). Säljö menar vidare att det är med hjälp av interaktionen 

och kommunikationen med andra individer som vi tillägnar oss kunskaper och färdigheter. Detta, 

menar vi, tydligt framgår av observationen. 

Olika digitala verktyg ger olika möjligheter 

Digitala verktyg kan definieras utifrån två olika kategorier. Den ena är verktyget som hårdvara, dvs 

själva redskapet som används. De digitala verktyg som eleverna använde var laptop, Ipad och Bluebot 

medan lärarna använde sig av dator, Ipad och Smartboard. Den andra kategorin skildrar de digitala 

verktygen som mjukvara, det vill säga själva programvaran, som används i undervisningen. Det kan 

vara internet, olika skrivprogram, presentationsprogram eller plattformsprogram som Google Drive.   

Mjukvaror har olika innehåll, vilket ger olika möjligheter och uppmuntran till samarbete. Dessa skiljer 

sig även åt vad det gäller elevernas förmåga att arbeta självständigt eller om det krävs stöd av läraren. 

Detta framgår av de tre exemplen nedan. 

 

Observation 4 

… Läraren Fanny samlar förskoleklassen på den stora runda mattan i klassrummet. Hon berättar att 

eleverna ska få fortsätta arbeta med Vektor-appen på sina Ipads. Eleverna uppmanas att gå och hämta 

sina Ipads i säkerhetsskåpet, eller “padd-skåpet” som Fanny säger och sedan sätta sig på sin plats och 

köra igång.  

Fanny sätter igång ett digitalt tidur på klassrummets Smartboard. 

- Säg till om ni behöver hjälp och när er padda säger att Vektortiden är slut.  

- Som ni vet ska ni jobba med Vektor i en halvtimme. På tiduret här (pekar på Smartboarden) ser ni 

hur mycket tid som har gått och hur mycket tid som är kvar. 

Eleverna loggar vant in på sina Ipad och börjar arbeta. Det råder tystnad i klassrummet, men efter en 

stund hörs ljud från en elevs Ipad. Eleven, Frank, påkallar Fannys uppmärksamhet genom att vifta med 

armen upp i luften och samtidigt utbrista: 

- Fanny, jag behöver hörlurar! 

Fanny reser sig upp från sitt skrivbord där hon sitter vid datorn och skriver. Hon överlämnar hörlurar 

till Frank och frågar om det är någon annan som behöver hörlurar. Felicia vill också ha ett par och 

Fanny, som tagit med flera hörlurar från en låda i hyllan vid sitt skrivbord, ser till att även Felicia får 

hörlurar.  

Fanny går runt bland eleverna och tittar när de arbetar. Hon berättar, utan att jag frågar, att hon kan se 

elevernas resultat och utveckling i Vektor på datorn. Det är en stor spridning på inlärningen, några har 

kommit mycket långt, medan andra behöver repetera några moment flera gånger. 

… När 30 minuter har gått plingar timglaset på Smartboarden och samtliga elever har eller håller på att 

avsluta sitt arbete på sina Ipads.  

Fanny berömmer eleverna för deras koncentration och fokus och frågar vad som varit svårt eller roligt 

under arbetspasset. ... 

 

Observation 5 

… klassen (åk 3) arbetar med att skriva berättelser på engelska. Eleverna hade fått hitta på en kort 

berättelse på svenska. Sedan översätter de texten till engelska. Därefter fick de hämta bilder och skriva 
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in texten i ett Keynotedokument. När det var klart läste eleverna in texten i dokumentet och 

redovisade. 

Lektionen börjar med att Tyra började med att gå igenom lektionsinnehållet och vad målet är för 

lektionen. Tyra har planeringen på Smartboarden. Tyra frågar vilka som är klara med sin berättelse 

och frågar om det är okej att visa den för klassen. Ett flertal elever ger sitt godkännande medan flera 

elever skakar på huvudet och säger nej. Tyra förklarar: 

- Man lär sig massor genom att titta på varandras berättelser. Man kan få både tips och idéer hur man 

kan göra för att utveckla sin egen berättelse. 

… fortsätter de sitt arbete med sina berättelser. Två elever går ut ur klassrummet för att i lugn och ro 

läsa in sina berättelser. Tor, Teo och Tomas hjälper varandra med att översätta ord. Varav Tomas även 

visar hur man kan göra olika saker med bilderna på Keynote. Tova håller sig nära gruppen med 

pojkarna och bara lyssnar och iakttar samtidigt som hon fipplar med sin Ipad. ... 

 

Observation 2 

...Thomas börjar lektionen i årskurs 3 med att visa lektionsupplägget på Smartboarden längst fram i 

klassrummet. De repeterar föregående lektioners innehåll om kroppen och sedan ska eleverna få arbeta 

i grupper om 4-6 elever om olika sinnen. Thomas går därefter igenom hur man gör en presentation i 

Google Drive. Eleverna lyssnar noga och ställer några frågor. Efter genomgången tar Thomas fram en 

lathund på Smartboarden med alla steg hur man skapar en presentation. Eleverna blir uppdelade i 

grupper av Thomas med hjälp av glasspinnar med namn på, som Thomas drar upp ur en burk. 

Eleverna sätter sig i grupperna och eleverna hämtar sina laptops och loggar in. ... 

… När Thea, Theo, Tilda, Tor och Turbo har hämtat sina laptops, bestämmer de att eftersom Thea 

fyller år först av alla i gruppen, får hon vara den som skapar presentationen på sin Google Drive och 

sedan dela den med de andra. 

De pratar i munnen på varandra om hur de ska göra, men Tor tar hjälp av Thomas instruktioner på 

Smartboarden och när det inte räcker till, frågar han mig om jag kan hjälpa till. Jag ger några tips och 

ber dem samtidigt att invänta hjälp från Thomas. De lyckas skapa en presentation innan Thomas 

kommer och Thea delar dokumentet med de andra i gruppen. … 

… Thomas går runt och tittar, tipsar och småpratar med varje grupp och eleverna får svar på de frågor 

de har. … 

… När lektionen börjar närma sig sitt slut berättar Thomas att eleverna ska få fortsätta med sina 

presentationer redan efter lunchrasten, så de kan lämna allt material framme.  

- Men jag har bara 20 % kvar, säger Tor. Han går och sätter sin laptop på laddning. ... 

 

Sammanfattning och analys 

De elever vi observerat befinner sig i olika faser av Säljös (2000) appropieringsprocess (s.11). Detta 

medför att läraren måste vara väl insatt i var eleverna befinner sig i sin utveckling för att kunna 

tillgodose rätt stöd och utmaning för fortsatt kunskapsinhämtning. Som framgår i exemplet i 

observation 2, att när eleverna i årskurs 3 för första gången introduceras för Google Drive, befinner de 

sig i fas 1 i Säljös approprieringsprocess, där de får en första kontakt med ett nytt redskap och lär 

känna det med hjälp av yttre stöd av sin lärare som berättar och visar användningsfunktioner av 

Google Drive. Detta är ett tydligt exempel på hur läraren stöttar elever vidare i den proximala 
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utvecklingszonen. Även om elevgrupperna arbetar vidare självständigt finns lathunden på 

Smartboarden kvar som ett yttre stöd. Därefter övergår eleverna till fas 2 när de systematiskt får pröva 

och utveckla sin förståelse för egenskaper och möjligheter. I observation 4 framgår det att eleverna har 

kommit längre i sin utveckling vad det gäller användandet av digitala verktyget Vektor. Eleverna 

befinner sig i fas 3 och 4, där de använder det digitala verktyget utan yttre stöd av läraren, samt att de 

förstår innebörden av det digitala verktyget. Även observation 5 och 2 visar att eleverna befinner sig i 

fas 3 och 4 genom att de har goda kunskaper om de rent tekniska funktionerna på både laptop och 

Ipad. Eleverna vågar pröva och undersöka verktyget, själva hårdvaran, på egen hand eller i ett 

samarbete med andra. Ett exempel på att eleverna befinner sig proximala utvecklingszonen, är när den 

mer kompetenta eleven hjälper och stöttar sina kamrater genom att visa hur man kan göra olika saker 

med bilderna på Keynote. Tre elever hjälper varandra med att översätta ord (observation 5.) 

 

Beroende på vilket innehåll varje mjukvara har, som erbjuds till eleverna, ges olika möjligheter och 

uppmuntran till samarbete. Dessa mjukvaror skiljer sig även åt vad det gäller elevernas förmåga att 

arbeta självständigt eller om det krävs stöd av läraren. Exempel på detta ses bland annat i 

observationerna ovan visar de tre olika mjukvarorna Vektor, Keynote och Google Drive. Vektor 

skapar inga möjligheter för samarbete, utan är enbart utformad för ett individuellt användande och 

lärande. Däremot erbjuder Keynote och Google Drive på olika sätt möjligheter till bra samarbete bland 

eleverna, som i exemplet i observation 2, när eleverna ska komma överens om att döpa sitt 

gemensamma dokument. Skillnaden är att i Google Drive kan man dela dokumentet så att flera kan 

arbeta i samma dokument på olika enheter. Keynotedokument kan däremot inte delas och det gör att 

eleverna måste samarbeta på samma enhet. Exempel på dessa olikheter i mjukvaror är när eleverna i 

observation 2 lyckas skapa en presentation innan läraren kommer för att hjälpa och en elev delar 

dokumentet med de andra eleverna i gruppen där de kan fortsätta arbeta samtidigt i presentationen. 

Medan under lektionen i engelska (observation 5) skriver däremot eleverna i var sitt 

Keynotedokument och kan endast skriva i sitt eget dokument. 

 

Hos de yngre eleverna (förskoleklass och årskurs 1) tas digitala verktyg, både som hårdvara och 

mjukvara, emot med nyfikenhet och stor entusiasm, vilket framgår av till exempel när eleverna i 

observation 4, använder Bluebots för första gången. Bluebots ses här inte som ett naturligt redskap i 

lärande, utan mer som en rolig sak och aktivitet. Hos de äldre eleverna (årskurs 2-3) är det emellertid 

mer eller mindre en självklarhet att använda olika former av digitala verktyg i sitt lärande och 

skolarbete, vilket tydligt framgår i observation 2 och 5 där eleverna använder Ipad och laptops som ett 

naturligt och självklart redskap.  

 

Elever hjälper varandra  

En av utgångspunkterna för lärande, mänskligt tänkande och handlande, menar Säljö (2000) är att man 

intresserar sig för hur enskilda individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva 

resurser. Grundtanken i ett sociokulturellt perspektiv är samspelet mellan individen och en grupp. Det 

är genom interaktion och kommunikation med andra som individen tillägnar sig kunskaper och 

färdigheter. Vi har tagit fram fyra exempel där detta kommer att framgå.  

Observation 2 (åk 3)                                                                                                                          
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 … En stor diskussion utbryter om vilket tema/bakgrund de ska välja på presentationen och till slut 

enas de om att alla får välja varsin bakgrund. De beslutar att de ska skriva sin text på just den sidan de 

själva valt tema på. Första sidans utseende röstas fram och det blir en turkos bakgrund med rosa text 

som vinner. … 

… - Vet någon hur man gör? undrar Tor. 

 Turbo och Thea vet båda och visar de andra. En ny diskussion uppstår om vilka bilder som ska vara 

med. Thomas kommer och tipsar att det ska vara tydliga bilder och att de kan ha fler bilder på varje 

sida. Han visar hur man kan förstora och förminska bilderna med musen.  

-Ah, det där kan vi ju redan, tycker Turbo.  

Han visar de andra i gruppen hur man kan kopiera, klippa ut, klistra in och infoga text och bilder. ... 

 

Observation 3 (förskoleklass)                                                    

… De ska tillsammans komma på olika tecken som ska styra roboten, men får inte prata med sin robot. 

Frida visar olika handklapp och beröringar, som till exempel en lätt beröring på höger axel betyder att 

roboten ska lyfta höger arm, att två handklapp betyder gå framåt och ett handklapp betyder stopp. ... 

 

Observation 7 (åk 1)        

 … Eleverna skriver in Guldmysteriet. Alla åtta par elever samarbetar genom att en skriver på Ipaden 

och kompisen läser och hjälper den andra med att stava. Det första elevparet som hittar svaret räcker 

ivrigt och stolt upp handen. Eva låter dem svara men hon låter även alla de andra paren svara vad de 

kommit fram till… 

… Eleverna fortsätter sitt sökarbete. Nu byter de med varandra. Den ena skriver på Ipaden medan den 

andra skriver svaret på pappret. De hjälps åt att bokstavera till varandra. Eva går runt bland elevparen, 

stöttar, hjälper och ger dem beröm för deras goda samarbete. Eleverna arbetar på och diskuterar med 

varandra vad de hittar innan de skriver svaren. Eva avbryter lektionen med att plinga i en liten klocka. 

Alla elever tittar upp och lyssnar. Eva går igenom svaren med eleverna genom att de får läsa upp sina 

svar. Elevernas uppgift blir nu att söka efter olika länders huvudstad. 

Erik och Evert börjar muttra lite mot varandra och Eva går fram till dem och hjälper dem att lösa 

problemet. Erik som söker på Ipaden är lite snabb. Han går vidare direkt när han hittat svaret. Detta 

gör Evert jätteirriterad eftersom han inte hinner skriva ner svaret. Eva pratar med pojkarna och 

förklarar för Erik varför Evert är lite irriterad. Eva frågar både Erik och Evert om de kan göra på något 

annat sätt så att det känns bra för båda. Erik menar på att han kan vänta på Evert så han hinner skriva 

klart… 

… Sedan frågar Eva: 

- Hur gjorde ni för att kunna samarbeta så bra? 

- Vi läste, skrev och sökte varannan gång. 

- Vi dela på uppgifterna så det blev hälften var. 

- Ljudade och uppmuntrade varandra. 

- Visa på Ipaden hur namnet stavas... 
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Observation 8 (årskurs 2) 

Läraren Tilda börjar lektionen med en bild på Smartboarden med förslag på vad man kan säga när man 

ger en kompis feedback (two stars and a wish) på texten: 

- Idag ska vi göra något helt annat. Vi ska lära och träna oss på kamratbedömning, säger Tilda. 

- Det här vill jag att ni tänker på när ni läser eller lyssnar på era kompisar och ska ge stjärnor. 

- Och det här kan man tänka på när man ska ge en önskan. Tilda visar på Smartboarden. 

- Har alla skrivit rent kapitel 1? 

- JAAAA! utropar eleverna. 

Tilda drar en sticka vem som ska få läsa först. 

- Teo läser först. Vi andra tänker på att vara en bra publik. Lyssna och ha respekt och tänk på detta 

under tiden, pekar Tilda mot Smartboarden. 

Teo blir den första eleven som läser upp sitt kapitel. När han är klar får han en applåd av klassen. 

- Tack! Då tänker vi på de här förslagen när vi ger Teo feedback. 

- Du beskriver trollkarlen bra genom att du förklarar vad han har på sig, säger Tua. 

- Jag får en bild i huvudet, säger Tor. 

- Vad var det som fick dig att få inre bilder? frågar Tilda. 

- En stor krokig näsa, svarar Tor. 

- Jag vill höra mer, säger Tina. 

Tilda drar en ny sticka och Tindra får läsa sitt kapitel. Tindra läser sitt första kapitel och även hon får 

applåder. Eleverna ler och ger Tindra feedback. 

-   Du har bra fantasi, säger Teo 

-   Du har beskrivit trollkarlen på ett tydligt sätt, säger Tomas. 

-   Jag blir nyfiken på att läsa vidare, säger Tilde. 

-   Och en önskan? säger Tilda 

-   Du skulle kunna beskriva Trollkarlen mer, säger Tula 

-   Vad saknade du för beskrivning? frågar Tilda 

-  Ja t ex håret, hatten, skorna, svarar Tula 

-  Vi ska fortsätta att träna på att ge feedback på varandra. Ni har varit så duktiga allihopa, säger 

Tilda... 

Sammanfattning och analys 

Observationerna här ovan påvisar flera exempel på hur eleverna hjälper varandra. Det var både ur rent 

tekniska aspekter och som muntlig feed forward (framåtsyftande bedömning) som detta skedde. Elever 

visade olika funktioner, delgav varandra information och samarbetade på olika sätt via eller med 

digitala verktyg. Utifrån våra observationer ser vi att det sker en interaktion och kommunikation 

mellan eleverna under lektionerna, som till exempel när en visar elev i observation 2, visar de andra i 

gruppen hur man kan kopiera, klippa ut och infoga text och bilder. Kommunikationen mellan eleverna 

är ett viktigt redskap för att tillägna sig nya kunskaper. Den interaktion och kommunikation som finns 

mellan eleverna är ett redskap för lärande, det vill säga mediering (Säljö, 2000). De medierande 

verktygen som eleverna använder sig av är både det talade språket och kroppsspråket. Just språket 

anser Säljö (2000) är det absolut viktigaste när det gäller lärande. Eftersom språket är 
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situationsanpassat, skapar det nya tankar och är till stor hjälp vad gäller att utveckla idéer och 

uppfattningar, men även ett ömsesidigt lärande för eleverna. I observationerna ovan framgår det att 

digitala verktyg har en betydande roll för att öka motivation genom att de både synliggör elevernas 

prestationer och förståelse för lärandet. Det är också ett sätt att få eleverna att hålla fokus på rätt 

uppgifter. När eleverna fick omedelbar feedback på sitt arbete, både genom auditiva och visuella 

stimuli, ökade motivationen att arbeta vidare och utveckla sina uppgifter. Detta framgår av till 

exempel i observation 8, där eleverna får respons på sina berättelser genom att kamraterna ger tydliga 

exempel på hur de kan utveckla sina texter. Både i detta exempel och även i observation 2 här ovan 

visar att eleverna befinner sig i den proximala utvecklingszonen, där både stöttning och hjälp för att 

kunna utvecklas kommer från både elever och lärare. 

 

Diskussion  

Under våra observationer har vi iakttagit ett frekvent användande av digitala verktyg med en hög 

digital kompetens hos de undervisande lärarna. De använder sig av flera olika digitala verktyg även 

om det skiljer sig åt mellan lärare, klasser och skolor. Samtliga lärare använde sig av Smartboard, Ipad 

och dator i någon form, stationär eller laptop, men de använder sig av olika programvaror. Vi har sett 

ett tydligt samspel och interaktion mellan lärare, elever och digitala verktyg där kommunikation och 

samarbete har en övervägande roll för lärandet. Vi har även sett att det är skillnad på hur yngre elever 

(förskoleklass och årskurs 1) och äldre elever (årskurs 2-3) ser på digitala verktyg. De yngre eleverna 

är, av naturliga skäl, på grund av sin ålder, nyfikna nybörjare i sitt användande av olika digitala 

verktyg, medan de äldre eleverna ser dem som en självklarhet i undervisningen och sitt lärande.  

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur digitala verktyg används i undervisningen av lärare i 

klassrummet och vilken betydelse detta kan ha för lärande och elevers samarbete. För att begränsa 

området har vi valt att fokusera på elever från förskoleklass upp till årskurs tre.  

Under åtta lektionsbesök har vi genom observationer tagit del av hur lärare har introducerat uppgifter 

för elever, samarbete och lärande mellan elever samt vilka och hur digitala verktyg används i 

klassrummet. Med utgångspunkt från tidigare forskning och litteratur från inledningen, har vi haft 

fokus på tre forskningsfrågor: 

 

● Hur använder lärare digitala verktyg i sin undervisning i klassrummet?  

● Hur stödjer lärare och digitala verktyg lärandet i klassrummet?  

● Hur samarbetar eleverna i sitt lärande med hjälp av digitala verktyg? 

 

Vi har under vårt analys- och resultatarbete upptäckt att det finns en viss mättnad i vårt material, det 

vill säga att det inte har framkommit några nya resultat i observation 6. Därför bygger vår analys på de 

sju andra observationerna. 

 

Hur använder lärare digitala verktyg i sin undervisning i klassrummet?  

 

Skolverkets (2013) rapport om IT-användning och IT-kompetens i skolan, visar att de allra flesta 

lärare i grundskolan har tillgång till en egen dator eller lärplatta. Detta såg vi tydligt under våra 

observationer, då alla åtta lärare använde sig av både dator, Ipad och Smartboard. Rapporten visar 
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även att barn, elever och lärare också har fått en bättre tillgång till dataprojektorer sin lärmiljö. I alla 

de klassrum vi besökte fanns det en Smartboard. Vi kom fram till att Smartboarden har en central roll i 

lärarnas introduktion av lektioner och uppgifter. Den fungerar som ett digitalt bildstöd och gjorde det 

möjligt för alla elever att följa med under genomgången. Vi såg även att Smartboarden användes som 

ett verktyg att visa elevexempel på (observation 5). Detta skapade en möjlighet till ett gemensamt 

lärande, genom att reflektion och diskussion kunde äga rum tillsammans i klassrummet. Att använda 

Smartboarden både som en informationstavla och filmduk, var ytterligare exempel på ett 

användningsområde vi upptäckte under flera av våra observationer. Tack vare olika 

användningsmöjligheter med detta digitala verktyg, blir genomgångarna tydligare och man kan snabbt 

växla mellan olika sidor efter behov och lektionsinnehåll.  

                                                                                                                                                                    

I och med digitaliseringen av skolan har en stor förändring skett i hur undervisningen sker idag jämfört 

med tidigare. Med en ökad tillgång till och användning av digitala verktyg har lärarna fått nya 

möjligheter att planera och genomföra undervisningen på flera olika sätt. Ett tydligt exempel på detta 

är lärarens användning av Smartboarden årskurs 3 lektion i engelska. Läraren kan lätt spegla (visa) 

elevernas berättelser från deras egna Ipad. Alla elever kan se och både följa med och delta i 

genomgången av berättelsen. Detta styrks av von Schantz Lundgren och Lundgren (2011) som menar 

att när elever har tillgång till digitala verktyg förändras lärarens roll till mer planering och 

genomförande av mer flexibel undervisning än den traditionella. De belyser även att tillgången till 

digitala verktyg kan skapa förutsättningar för eleverna att vara kreativa och få möjligheter att 

utvecklas som traditionella läromedel inte kan. Hylén (2017) hänvisar till en studie där elever som 

under en tid fick använda digitala verktyg under organiserade och metodiska förhållanden, förbättrade 

sina skolresultat. De elever som fick använda digitala verktyg utan någon speciell IT-didaktisk metod 

fick sämre resultat. Detta visar med andra ord, hur viktigt det är med lärare som besitter god 

kompetens av digitala verktyg. Detta anser även Willermark (2018) är viktigt för att kunna ge eleverna 

den kunskap som erfordras. Skaftun et alt (2016) anser att den snabba utvecklingen av digitalisering i 

skolan och de många idéer om hur det digitala klassrummet ska se ut, ska ses som tecken på dialogiska 

möjligheter. Den traditionella analoga undervisningen har utvecklats under årtusenden, och den 

digitala undervisningen måste få ta sin tid, om det forceras fram för fort är risken stor för bristande 

kvalitet.     

                                                                                                                                                      

Skolverkets rapport (2013) visar att både lärare och elever använder digitala verktyg i skolan allt 

oftare. Rapporten beskriver också att det är ojämnt fördelat med tillgång till digitala verktyg, samtidigt 

som allt fler skolor väljer att även förse elever med ett personligt digitalt verktyg. Denna ojämlikhet 

såg vi inte under våra observationer, utan i de klasser vi besökte hade alla elever tillgång till digitala 

verktyg och då oftast en till en.   

 

Hur stödjer lärare och digitala verktyg lärandet i klassrummet?  

 

Digital teknik och digitala medier är något som Grönlund och Wiklund (2018) menar förändrar och 

skakar om världen och därmed även skola och lärarrollen. Frågan är om all denna teknik kommer att 

ersätta lärarna och göra dem helt överflödiga i skola och klassrum. Det har dock visat sig att lärarna är 

minst lika viktiga i en digitaliserad skola (Grönlund & Wiklund 2018). Eleverna kan inte lämnas helt 

ensamma med sina digitala resurser, utan lärarna behöver vara de som leder teknikanvändningen i 

undervisningen. Detta eftersom den digitala kompetensen som skolan efterfrågar ofta är en helt annan 
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än den eleverna själva har utvecklat på sin fritid. von Schantz Lundgren och Lundgren (2011) anser att 

då det digitala landskapet förändras så snabbt i dagens samhälle, med smartphones, lärplattor och 

datorer, suddas gränserna mellan det formella lärandet i skolan och det informella lärandet utanför 

skolan ut mer och mer. Skolan står inför stora utmaningar att sammanlänka dessa olika former av 

läranden. I lektionen i engelska i årskurs 3 ser vi tydliga exempel på hur eleverna hanterar digitala 

verktyg och hur denna hantering underlättar och ger ett stöd i deras lärande, med att bland annat 

översätta en text, skapa bilder och ljudinspelning. När läraren i årskurs 3 under NO lektionen guidar 

elever i hur man använder och skapar ett dokument i Google Drive, använder han sig av Smartboarden 

som en informationstavla och bildstöd. Detta är ett exempel på hur lärarna använder språket som ett 

medierande verktyg och tar hjälp av fysiska artefakter, digitala verktyg, för att tydliggöra och hjälpa 

eleverna i sitt lärande i introduktioner. En tolkning är också att läraren därigenom stödjer elever i 

utvecklingen att nå sin proximala utvecklingszon. Vi upplever att lärarnas roll i själva undervisningen 

fortfarande är minst lika viktig som tidigare. Eftersom lärarna approprierar, det vill säga anpassade, 

sina genomgångar efter elevernas ålder och kunskapsnivå blev det lätt för eleverna att förstå vad de 

förväntades göra och vad som skulle hända under lektionerna.  Detta anser vi stämmer väl överens 

med Grönlund och Wiklund (2018) som menar att kraven på lärarnas kompetens inte har ändrats, utan 

att lärare ska planera och genomföra ett fungerande arbetssätt, välja rätt teknik och medier för varje 

lektionsinnehåll och elevgrupp.  

 

Samspel mellan teknik, pedagogik och ämne är enligt Willermark (2018) mycket komplext och ställer, 

som vi redan skrivit om, nya och stora krav på lärare att hantera och utveckla. Willermark menar också 

att den digitala tekniken ska integreras i samspel med pedagogik och ämnesinnehåll för att uppnå så 

bra lärande för eleverna som möjligt. Detta samspel har vi upplevt i samtliga observationer vi gjort. 

Lärarna för de yngre åldrarna, det vill säga förskoleklass och årskurs 1, introducerade nya digitala 

verktyg genom att visa adekvata funktioner och finnas där som stöd för eleverna under lektionerna. De 

språkliga och de fysiska artefakterna samverkar på ett självklart och effektivt sätt under lektionerna.  

 

Hur samarbetar eleverna i arbetet med digitala verktyg? 

                                                                                                                                                   

Vi har uppmärksammat flera exempel på hur eleverna samarbetar och hjälper varandra under våra 

observationer. I årskurs 1 arbetade eleverna med att söka svar på Google. De delade på en Ipad och 

samarbetade med att turas om att skriva och söka. I åk 3 skrev eleverna berättelser och arbetade i 

Keynote och en elev visade några klasskamrater och gav tips om hur de kunde förbättra sina bilder. 

Detta tolkar vi som att eleverna därigenom stöttar varandra att nå sin proximala utvecklingszon. Elever 

visar olika funktioner, delger varandra information och samarbetar på olika sätt via eller med digitala 

verktyg. von Schantz Lundgren och Lundgren (2011) beskriver att elever gärna delar med sig av 

nyfunna kunskaper i och om olika digitala verktyg, vilket ger möjligheter till både samarbete och 

fortsatt lärande. Samarbete mellan elever när de exempelvis söker på internet, ger en ökning av både 

frågeställningar och diskussioner under lektionerna. Detta såg vi exempel på i samtliga av våra 

observationer, medan sökningar på internet förekom i observationerna 2 och 7. Löfving (2012) anser 

att digitala verktyg kan vara en hjälp för att underlätta att ge eleverna respons och för att höja deras 

motivation. I våra observationer där eleverna hjälper varandra, framgår det att digitala verktyg har en 

betydande roll för att öka motivation. De synliggör elevernas prestationer och förståelse för sitt 

lärande. Det är också ett sätt att få eleverna att hålla fokus på rätt uppgifter. När eleverna i årskurs 2 

fick omedelbar feedback av klasskamraterna på sina kapitel i skrivprojektet Trollkarlen, både genom 
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auditiva och visuella stimuli, ökade motivationen att arbeta vidare med och utveckla sina berättelser. 

Detta stöds av Jensinger (2015) som menar att de vinster av digital kompetens man uppmärksammat är 

att både elever och lärare känner en ökad motivation till skolarbete, förbättringar av både prestationer 

och kommunikation mellan elev-lärare och elev-elev.  

Betydelse för praktiken och professionen 
 

Vår studie är begränsad och bygger endast på totalt åtta lektioner på två skolor, men klasserna tillhör 

olika årskurser och då även olika lärare. De resultat som vi har kommit fram till i denna studie har en 

begränsad generalisering, eftersom att det främst är användbart för andra lärare och elever på de två 

skolor som ingått i studien. Resultaten kan bli användbara för att ge en ökad förståelse och en direkt 

tillämpning. Vi anser att resultaten också kan vara användbara för att berika med idéer till lärare som 

använder digitala verktyg i sin undervisning. Det beror givetvis på hur läsaren av resultaten tolkar och 

relaterar till sin egen situation. I och med digitaliseringens inträde i skolan har vår roll som lärare 

förändrats. Digitala verktyg erbjuder goda möjligheter till att utveckla och förbättra undervisningen, 

samtal med kollegor på plats, vara aktiv att söka idéer och inspiration i flöden och grupper i sociala 

medier och från olika hemsidor. Det ger en positiv arena för kompetens- och kollegial utveckling, 

vilket ställer nya krav och ger behov av ny kunskap på hur både digitala verktyg används men även 

hur de mottas. Detta gäller både lärare och elever.       

                                                                                                             

Vår studie har gett oss nya infallsvinklar och idéer på hur vi kan utveckla vår undervisning och 

användning av digitala verktyg i klassrummet och hur viktigt samarbete är för både utveckling och 

lärande. 

Slutsatser 
 

Utifrån våra analyser av de observationer vi gjort, är det tydligt att digitala verktyg används av 

samtliga lärare i undervisningen. Vi har funnit vissa olikheter i användandet, då det gäller val och 

tillgång av program och appar. Lärarna använder sig av digitala verktyg för att tydliggöra lektionens 

innehåll för eleverna så att de kan vara mer delaktiga och produktiva. Ett annat användningsområde är 

att delge och visa på elevexempel i klassrummet. Löfving (2012) anser att digitala verktyg kan vara en 

hjälp för att underlätta att ge eleverna respons och för att höja deras motivation. I våra observationer 

där eleverna hjälper varandra, framgår det att digitala verktyg har en betydande roll för att öka 

motivation. De synliggör elevernas prestationer och förståelse för sitt lärande. 

Användning av ett eller flera digitala verktyg är ett återkommande moment i undervisningen och av 

våra observationer framgår att eleverna är väl förtrogna med handhavande av dessa verktyg.  

Studien visar således att användandet av digitala verktyg i skolans fyra första årskurser, förskoleklass 

till årskurs 3, ger förutsättningar för både lärande och god digital kompetens hos eleverna. Detta 

stämmer väl överens med läroplanens uppdrag. von Schantz Lundgren och Lundgren (2011) beskriver 

att elever gärna delar med sig av nyfunna kunskaper i och om olika digitala verktyg, vilket ger 

möjligheter till både samarbete och fortsatt lärande. Vi har redan innan vår studie sett en förändring i 

hur undervisningen med hjälp av digitala verktyg sker idag jämfört med för bara några år sedan. Vi 

kan i och med studien se att lärarna har fått nya möjligheter att planera och genomföra undervisningen 

på flera olika sätt, genom den tillgång och användning av digitala verktyg som erbjuds. Vi upplevde 
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att genomgångarna under lektionerna var väl förberedda och tydliga och att eleverna fick möjlighet till 

samspel, vilket tydligt framgår av våra observationer. Eleverna var delaktiga under genomgångarna 

och fick snabbt en förståelse för hur och vad de förväntades göra under lektionerna. Detta stöds av 

Jensinger (2015) som menar att de vinster av digital kompetens man uppmärksammat är att både 

elever och lärare känner en ökad motivation till skolarbete, förbättringar av både prestationer och 

kommunikation mellan elev-lärare och elev-elev.  

Vidare forskning 
 

Det finns mängder av studier och annan litteratur om digitalisering och digitala verktyg. Under vår 

studie har vi upptäckt att många av dessa rapporter och böcker är inaktuella och omoderna, trots att de 

publicerats helt nyligen eller bara för ett par år sedan. Då utvecklingen går så snabbt fram inom 

digitalisering och digitala verktyg, skulle det vara intressant att få följa klasserna vi observerat även i 

fortsättningen. Hur ser den digitala skolvardagen ut om 1 eller 2 år? Har lärarnas roll i 

digitaliseringens anda förändrats? De skolor vi gjort våra observationer på, använder många olika 

digitala verktyg idag, men hur ser det ut på andra skolor? För att få svar på detta skulle en mer 

långsiktig studie behöva göras på flera skolor och därmed kräva både tid och engagemang.  
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          Hej vårdnadshavare! 

Vi är studenter på VAL-projektet vid Stockholms universitet. Under denna termin skriver vi ett 

självständigt arbete på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Vår studie kommer handla om 

digitala verktyg i klassrummet. 

                 För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten på skolan under några tillfällen 

vecka 11-17. Vid dessa tillfällen vill vi observera undervisande lärare med hjälp av anteckningar.  

 

                 I vårt arbete utgår vi från Vetenskapsrådets forskningsetiska regler som beskrivs i God forskningssed (VR, 

2017). Det innebär exempelvis att barnets, familjens, personalens och skolans identitet inte avslöjas. Allt 

insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor med personuppgifter kommer att 

upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt 

sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen 

kommer att publiceras digitalt.  
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Bilaga 2 

 

Observation 1 

 

Var: Klassrum tillhörande en åk 3.  

Vad: 40 minuters lektion i svenska, skrivprojekt “Den magiska dörren”,  

Vem: Klasslärare, legitimerad lågstadielärare och arbetat som lärare i 43 år, 14 elever ur en åk 3, varav 

nio elever har fått godkännande att deltaga i studien.  

Klassläraren benämns som Tina, eleverna som Totte, Tuva, Tor, Tyra, Thelma och Tarek. 

Hur: Jag som observatör sitter på en stol längst bak i klassrummet med anteckningsblock och penna. 

Eleverna känner mig sedan tidigare och vet om varför jag besöker deras klassrum under lektionen. De 

är koncentrerade på sina uppgifter och visar ingen notis om min närvaro. 

 

Lektionens genomförande: Läraren Tina går igenom lektionsinnehållet på Smartboarden. Eleverna ska 

fortsätta skriva sina berättelser i skrivprojektet “Den magiska dörren” på sina laptops.  

Tina visar en kort introduktionsfilm på Smartboarden vad kapitlet ska innehålla: en vän, en listig plan 

och ett problem. Eleverna får också tips om hur de kan börja och avsluta kapitlet. Samtliga punkter 

och tips står kvar på Smartboarden under lektionen. Tina går också igenom vikten av “den röda 

tråden” i en berättelse och att eleverna ska tänka på att variera sitt språk och börja varje mening på 

olika sätt, så det inte blir för många “jag”, “då” eller “sen”-börjor.  

Därefter delar Tina ut varsitt papper till eleverna som de får göra varsin tankekarta på, utifrån de 

genomgångna punkterna.  

Vartefter eleverna blir klara med sina tankekartor, räcker de upp handen och får i tur och ordning 

feedback och klartecken från Tina att hämta sin laptop ur dataskåpet i ett angränsande grupprum.  

Eleverna loggar själva in på Google Drive och skapar vant ett nytt dokument, döper dokumentet och 

börjar skriva, en efter en. 

Totte räcker omgående upp handen och frågar om det ska var 18 i teckenstorlek och får svaret ja av 

Tina, som dessutom påminner hon om att det är typsnittet Arial som gäller. 

Eleverna arbetar fokuserat medan Tina går runt i klassrummet och ger feedback och svarar på 

eventuella frågor. Långa meningar får ett kommatecken eller blir till två meningar, korta meningar 

fylls ut med fler ord, för få eller för många radbrytningar, talstreck och huruvida det ska vara stor 

bokstav eller inte efter ett frågetecken är några av de saker som kommer upp. 

Tyra är snabbt klar med sitt kapitel och räcker upp handen och Tina kommer omgående dit. Tyra får 

uppmaningen att läsa igenom sin text så hon har fått med alla punkter från Smartboarden och sin 

tankekarta. Hon ska dessutom kontrollera att hon fått med stor bokstav och punkt.  

När Tyra är nöjd med sin text, delar hon sitt dokument med klassrummets stationära dator, som är den 

enda som är kopplad till en skrivare. Tyra får gå fram med Tina till datorn och Tina visar på några 

ställen där hon tycker Tyra ska ändra ordföljd och sätta dit ytterligare kommatecken. Efter att Tyra 

gjort detta, skrivs texten ut och Tyra får sätta in den i sin mapp och börja rita en bild till sitt kapitel. 

Medan Tina är upptagen med Tyra har flera elever blivit klara med sina texter. De räcker upp handen 

och väntar på sin tur. Två av eleverna, Thelma och Tuva, läser och ger respons på varandras texter 

medan de väntar. Båda två ändrar på flera ställen i sina texter. 
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Tor räcker upp handen och frågar rakt ut om de får döpa kapitlet med en överskrift och om de i så fall 

får använda något annat typsnitt. Tina svarar att det går bra, men att då kanske man får fundera på hur 

det ser ut på de två kapitlen som redan är skrivna. Ska de också ha rubriker/överskrifter och i så fall får 

eleverna gå in och ändra och sedan skriva ut texterna igen. 

I slutet av lektionen är nästan alla eleverna klara med sina texter och alla vill ha hjälp samtidigt. De 

uppmanas att bordskompis-vis läsa igenom varandras texter och när de är nöjda dela dokumentet med 

klassrumsdatorn. Alla som är klara med detta börjar rita bilder som hör till sitt nyskrivna kapitel. Tina 

kallar fram en elev i taget och går igenom texten tillsammans med eleven för att sedan skriva ut den.  

Tarek däremot har kört fast och Tina avbryter korrekturläsandet och sätter sig ner bredvid honom en 

stund. Han är bekymrad för att det är så många ord som blir rödmarkerade. Han vet om att det blir så 

när det är något som är felstavat och vet inte hur han ska göra för att det ska bli rätt igen. Tina peppar 

honom och visar på datorn hur han kan klicka på stavningsförslag och Tarek provar ett par gånger och 

får kläm på hur han ska göra. Själva skrivandet får han också Tina ställer frågor: Hur har han tänkt? 

Vad har han skrivit på sin tankekarta? Vad vill han ska hända? Han får många olika tips och till slut 

börjar han skriva igen. Jag flyttar mig lite närmare honom och ser att han skriver om drakar, en skatt 

och ett magiskt land. Han får ideligen upp rödmarkerade ord och fixar stavningskontrollen riktigt bra. 

Stavning verkar helt klart vara ett av Tareks utvecklingsområden. Han hinner inte klart med sin text 

under lektionen, men blir lovad av Tina att få fortsätta under en annan lektion under dagen, då det är 

“eget arbete”.  

När lektionen är slut stänger eleverna av sina laptops och ställer tillbaka dem i dataskåpet. 

Tina har många texter kvar att titta igenom och skriva ut. Hon lovar att eleverna ska få de färdiga 

texterna senare under skoldagen.  

Lektionen avslutas och eleverna går ut på rast. 

 

 

Observation 2 

 

Var: Klassrum tillhörande en åk 3. 

Vad: 60 minuters lektion i NO, tema kroppen 

Vem: NO-lärare, legitimerad 1-7-lärare och har arbetat som lärare i 27 år., 29 elever. Endast fem av 

dem kommer observeras under lektionen.  

Klassläraren benämns som Thomas och eleverna som Thea, Theo, Tilda Tor och Turbo. 

Hur: Jag som observatör sitter i soffan längs ena kortsidan i klassrummet med anteckningsblock och 

penna. Eleverna känner mig sedan tidigare och vet om varför jag besöker deras klassrum under 

lektionen. De är koncentrerade på sina uppgifter och visar ingen större notis om min närvaro. 

 

Lektionens genomförande:  

Thomas börjar lektionen med att visa lektionsupplägget på Smartboarden längst fram i klassrummet. 

De repeterar föregående lektioners innehåll om kroppen och sedan ska eleverna få arbeta i grupper om 

4-6 elever om olika sinnen. Thomas går därefter igenom hur man gör en presentation i Google Drive. 

Eleverna lyssnar noga och ställer några frågor. Efter genomgången tar Thomas fram en lathund på 

Smartboarden med alla steg hur man skapar en presentation. Eleverna blir uppdelade i grupper av 

Thomas med hjälp av glasspinnar med namn på, som Thomas drar upp ur en burk. Eleverna sätter sig i 

grupperna och eleverna hämtar sina laptops och loggar in. 
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Jag följer gruppen som har blivit tilldelade smak. De sitter närmast min plats i klassrummet så jag har 

god översikt vad de gör och säger.  

När Thea, Theo, Tilda, Tor och Turbo har hämtat sina laptops, bestämmer att eftersom Thea fyller år 

först av alla i gruppen, får hon vara den som skapar presentationen på sin Google Drive och sedan dela 

den med de andra. 

De pratar i munnen på varandra om hur de ska göra, men Tor tar hjälp av Thomas instruktioner på 

Smartboarden och när det inte räcker till, frågar han mig om jag kan hjälpa till. Jag ger några tips och 

ber dem samtidigt att invänta hjälp från Thomas. De lyckas skapa en presentation innan Thomas 

kommer och Thea delar dokumentet med de andra i gruppen.  

En stor diskussion utbryter om vilket tema/bakgrund de ska välja på presentationen och till slut enas 

de om att alla får välja varsin bakgrund. De beslutar att de ska skriva sin text på just den sidan de 

själva valt tema på. Första sidans utseende röstas fram och det blir en turkos bakgrund med rosa text 

som vinner.  

Eleverna söker fakta om smaksinnet i sina NO-böcker, faktaböcker som Thomas hämtat in från 

skolbiblioteket och också på internet. Faktan de hittar skriver de sedan in som både stödord, egna 

meningar och i några fall skriver de av hela meningar och stycken ur böckerna eller sidor på nätet. 

Thomas går runt och tittar, tipsar och småpratar med varje grupp och eleverna får svar på de frågor de 

har.  

Turbo föreslår att gruppmedlemmarna ska läsa vad de skrivit ned hittills och de läser för varandra och 

delar sedan in vem som ska skriva om vad. Tungan, smaklökar, de olika smakerna, maträtter, djur 

smaksinne och också olika och smakexperiment.  

Alla börjar skriva och Tor, Theo och Tilda vill ha bilder med på sina sidor.  

- Vet någon hur man gör? undrar Tor. 

 Turbo och Thea vet båda och visar de andra. En ny diskussion uppstår om vilka bilder som ska vara 

med. Thomas kommer och tipsar att det ska vara tydliga bilder och att de kan ha fler bilder på varje 

sida. Han visar hur man kan förstora och förminska bilderna med musen.  

-Ah, det där kan vi ju redan, tycker Turbo.  

Han visar  de andra i gruppen hur man kan kopiera, klippa ut, klistra in och infoga text och bilder. De 

andra eleverna frågar honom om råd och hjälp många gånger och Thomas övervakar på avstånd.  

Tor blir irriterad att hans bilder inte kommer där han vill ha dem, men Turbo hjälper honom att få dem 

på önskad plats.  

Theo hittar fler funktioner i presentationsprogrammet och prövar olika teckensnitt och layouter. Text 

som speglar sig blir hans favorit, men han kommer snabbt fram till att endast hans rubrik får spegla 

sig, annars blir det svårt att läsa allt.  

Tilda väljer samma bakgrund som Thea, med blad runt om sidan, men de väljer olika typsnitt och 

färger på sin text. 

När lektionen börjar närma sig sitt slut berättar Thomas att eleverna ska få fortsätta med sina 

presentationer redan efter lunchrasten, så de kan lämna allt material framme.  

- Men jag har bara 20 % kvar, säger Tor. Han går och sätter sin laptop på laddning. 

Det enda hinder jag upplever är att Thomas är ensam vuxen i klassrummet och inte riktigt hinner med 

att hjälpa alla till en början. Eleverna är dock väldigt bra på att hjälpa varandra. 

 

 

 

Observation 3 



 

 

 

 

6 

 

Var: Grupprum på förskoleklassernas fritidshem. 

Vad: 40 minuters lektion i programmering 

Vem: Frida, legitimerad lärare år F-6 och har arbetat som lärare i tre år. Fiona, utbildad barnskötare 

och 14 förskoleklasselever varav 11 har fått godkännande att delta i studien. De elever jag 

koncentrerar mig på i observationen benämns Filip, Flora, Freja och Fia. 

Hur: Jag som observatör sitter på en stol i rummets ena hörn med anteckningsbok och penna. 

Eleverna känner mig sedan tidigare och vet om att jag ska besöka deras lektion, de vill gärna prata och 

visa saker för mig innan lektionen sätter igång. Jag berättar att jag ska vara “som en liten fluga på 

väggen” och nu ska de sätta sig ner på mattan och lyssna på vad Frida har att berätta. 

Lektionens genomförande: Frida och barnen sitter i en ring på den stora mattan på golvet. Frida 

berättar att idag ska de få vara robotar och sedan ska de få träffa några riktiga robotar. Barnen jublar 

och börjar prata i mun på varandra.  ber dem räcka upp handen och några barn hinner berätta sina 

roboterfarenheter innan Frida ber alla att ställa sig upp. 

Barnen delas in två och två. De får i uppgift att den ena eleven ska vara en robot och den andra en 

robotskötare. De ska tillsammans komma på olika tecken som ska styra roboten, men får inte prata 

med sin robot. Frida visar olika handklapp och beröringar, som till exempel en lätt beröring på höger 

axel betyder att roboten ska lyfta höger arm, att två handklapp betyder gå framåt och ett handklapp 

betyder stopp.  

Filip och Flora kommer snabbt fram till flera olika kommandon, för Fia och Freja går det lite trögare, 

men de härmar snabbt kompisarna runt omkring. På Fridas signal får robotskötarna sedan starta igång 

sina robotar och få dem att utföra olika rörelser. Ett virrvarr av robotar och skötare går omkring huller 

om buller i rummet. Många pratar med sin robot, trots att de skulle vara tysta. Massvis med fniss och 

skratt hörs under övningen. Efter några minuter stoppas aktiviteten och alla ombeds sätta sig ner igen. 

Frida frågar hur det gått och om det var något som var lätt respektive svårt. Flera robotpar utrycker att 

de hade kommit på för få kommandon och behövde komma på fler så att de inte skulle krocka eller gå 

in i något, men det är svårt att låta bli att prata med sin robot. Eleverna fick också visa sina kamrater 

vilka kommandon de kommit på. Därefter fick eleverna byta plats i sina par, roboten blev nu 

robotskötare och skötaren fick bli ny robot. Efter några minuter avslutas övningen och eleverna sätter 

sig ner i ringen på mattan igen.  

- Nu ska ni få träffa riktiga robotar! säger Frida.  

Eleverna kan knappt sitta stilla.  

- Är den lika stor som roboten i Järnjätten? frågar Fia. 

- Eller i Transformers? undrar Fabian.  

Båda får nekande svar av Frida som tar fram två stycken “Bluebots” ur en låda. Eleverna tycker att de 

är gulliga och ser ut som skalbaggar. Fabian uttrycker sin besvikelse att det inte är riktiga robotar, som 

är stora, kan förvandla sig och kan gå. Frida svarar att det visst är riktiga robotar och det bara är såna 

här robotar man får ha i skolan. I alla fall än så länge. Fabian nöjer sig med det svaret och tittar och 

lyssnar vad Frida berättar. 

Frida visar ryggen på en Bluebot. Där finns knappar med pilar för att få roboten att gå framåt, bakåt åt 

sidorna och stå stilla. Frida lägger ut en plastmatta med rutor på golvet. Den har har 15 x 15 cm stora 

rutor och benämns av Frida som robotkartan. I några av rutorna finns det bilder och symboler och det 

finns också en markerad start- och en stoppruta.   

Frida berättar att nu ska eleverna få i uppdrag att få först en Bluebot-robot att gå till rutan med 

Legogubben i och sedan få den andra Blueboten att komma till rutan med glassarna i.  
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Barnen delas in i två grupper och barnskötaren Fiona tar halva gruppen och en Bluebot till andra sidan 

rummet där en liknande plastmatta läggs ut. Frida sitter kvar med den andra halvan av gruppen.  

Frida visar och trycker på knapparna på Blueboten och sedan får eleverna pröva att trycka en i taget. 

Frida ber eleverna titta på den rutade plastmattan hur många rutor framåt Bluboten ska gå för att 

komma fram till Legogubben. Freja räcker snabbt upp handen och svarar:  

- 7 rutor! 

- Kommer den fram till Legogubben då? undrar Frida.  

- Den måste svänga hitåt och sen ditåt också, säger Fia.  

-Hitåt, vilket håll är det? undrar Frida.  

-Höger! svarar flera av barnen i kör. 

-Så då är ditåt alltså vänster, säger Frida.  

-Vem vill börja hjälpa roboten att gå? 

Alla eleverna räcker upp handen och Frida väljer ut Filip att göra de första knapptrycken.  

-Hur många rutor ska den gå framåt nu då? frågar Frida. 

Filip räknar till sex och blir instruerad att ett knapptryck på framåtpilen på Bluebotens rygg motsvarar 

en ruta framåt. Filip räknar högt till sex medan han trycker ner knappen för framåt. Kompisarna 

hjälper till att räkna. Blueboten kör igång framåt efter att Frida visat var “gå-knappen” är.  

Eleverna är mycket uppspelta och tittar intresserat på när Blueboten rör sig. Den stannar sex rutor 

senare och nu blir det Frejas tur att trycka på robotens rygg.  

Efter lite villovägar kommer Blueboten fram både till Legogubben och senare även till glassrutan.  

Frida samtalar och diskuterar med eleverna under hela lektionen.  

-Varje tryck på knappen betyder alltså ett uppdrag för roboten. precis som när ni var robotar och 

robotskötare i början av lektionen.  

-Men vi har ju inga knappar på ryggen att trycka på. Tänk om vi hade det! Vad coolt! säger Fabian.  

Lektionen avslutas med att eleverna får färglägga varsin robot på uppkopierat papper för att sedan 

sätta upp dem på väggen i fritidsrummet. 

 

 

Observation 4 

 

Var: Klassrum tillhörande en förskoleklass. 

Vad: 40 minuters lektion i matematik.  

Vem: Fanny, legitimerad F-3-lärare och har arbetat som lärare i 9 år. 14 förskoleklasselever som 

samtliga har fått godkännande att deltaga i studien. De två som observeras mer ingående eller citeras i 

denna observation har jag valt att benämna Felicia och Frank. 

Hur: Jag som observatör sitter vid ett ledigt bord i klassrummet. Eleverna, Fanny och jag känner 

varandra väl sedan tidigare, då denna klass är fadderklass till den klass jag är mentor för. Vi träffas 

ofta och eleverna är vana vid att jag besöker deras klassrum. Jag berättar att jag ska vara med under 

deras matematiklektion och eleverna accepterar detta utan några funderingar eller frågor. Jag har 

anteckningsbok och penna med mig, så jag kan anteckna under observationen. 

 

Lektionens genomförande:  

Läraren Fanny samlar klassen på den stora runda mattan i klassrummet. Hon berättar att eleverna ska 

få fortsätta arbeta med Vektor-appen på sina Ipads. Eleverna uppmanas att gå och hämta sina Ipads i 

säkerhetsskåpet, eller “padd-skåpet” som Fanny säger och sedan sätta sig på sin plats och köra igång.  
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Fanny sätter igång ett digitalt tidur på klassrummets Smartboard. 

- Säg till om ni behöver hjälp och när er padda säger att Vektortiden är slut.  

- Som ni vet ska ni jobba med Vektor i en halvtimme. På tiduret här (pekar på Smartboarden) ser ni 

hur mycket tid som har gått och hur mycket tid som är kvar. 

Eleverna loggar vant in på sina Ipad och börjar arbeta. Det råder tystnad i klassrummet, men efter en 

stund hörs ljud från en elevs Ipad. Eleven, Frank, påkallar Fannys uppmärksamhet genom att vifta med 

armen upp i luften och samtidigt utbrista: 

- Fanny, jag behöver hörlurar! 

Fanny reser sig upp från sitt skrivbord där hon sitter vid datorn och skriver. Hon överlämnar hörlurar 

till Frank och frågar om det är någon annan som behöver hörlurar. Felicia vill också ha ett par och 

Fanny, som tagit med flera hörlurar från en låda i hyllan vid sitt skrivbord, ser till att även Felicia får 

hörlurar.  

Fanny går runt bland eleverna och tittar när de arbetar. Hon berättar, utan att jag frågar, att hon kan se 

elevernas resultat och utveckling i Vektor på datorn. Det är en stor spridning på inlärningen, några har 

kommit mycket långt, medan andra behöver repetera några moment flera gånger. 

När 30 minuter har gått plingar timglaset på Smartboarden och samtliga elever har eller håller på att 

avsluta sitt arbete på sina Ipads.  

Fanny berömmer eleverna för deras koncentration och fokus och frågar vad som varit svårt eller roligt 

under arbetspasset.  

- Plussa ihop så det blir tio var roligast, tycker Frank.  

- Nä, det var svårast idag, tycker jag, säger Felicia.  

- Ja, 10-kamraterna kan vara lite klurigt så här i början, svarar Fanny.  

- Kommer ni ihåg sången om 10-kamraterna? 

Fanny börjar sjunga en sång om 10-kamrater och eleverna sjunger med för full hals.  

Lektionen avslutas med att eleverna lägger tillbaka sina Ipads i säkerhetsskåpet, sätter sig på 

samlingsmattan på golvet och Fanny berättar att de ska fortsätta arbeta med Vektor nästkommande dag 

igen.  

- Vi jobbar ju med det varje dag ju, säger Frank.  

- Ja, alla dagar utom på fredagar, svarar Fanny.  

- Ja, för då har vi idrott och hinner inte göra, säger Felicia.  

- Vi gör en massa andra saker istället, det stämmer. Men vi har ju faktiskt matematik på fredagar 

också, i skogen ni vet, utematte med B-klassen.  

Eleverna ger jakande svar och får sedan gå och leka. 

 

 

Observation 5 

Var: Klassrum tillhörande åk 3 

Vad: 60 minuters lektion i engelska. 

Vem: Tyra, legitimerad grundskollärare och har arbetat som lärare i 27 år, 17 elever. De elever som 

observeras mer 

ingående eller citeras i denna observation har jag valt att benämna Tor, Teo, 

Tomas, Tilde och Tyra 

Hur: Jag som observatör sitter vid Tyras skrivbord i klassrummet. Jag berättar att jag ska 

vara med under deras engelskalektion och eleverna accepterar detta utan några 

funderingar eller frågor. Jag har anteckningsbok och penna med mig, så jag kan 
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anteckna under observationen. 

  

Vid mitt besök i klassen arbetade de med att skriva berättelser på engelska. Eleverna hade fått hitta på 

en kort berättelse på svenska. Sedan översatte de texten till engelska. Därefter fick de göra bilder och 

skriva in texten i ett Keynotedokument. När det var klart läste eleverna in texten i dokumentet och 

redovisade. 

Lektionen börjar med att Tyra började med att gå igenom lektionsinnehållet och vad målet är för 

lektionen. Tyra har planeringen på Smartboarden. Tyra frågar vilka som är klara med sin berättelse 

och frågar om det är okej att visa den för klassen. Ett flertal elever ger sitt medkännande medan flera 

elever skakar på huvudet och säger nej. Tyra förklarar: 

- Man lär sig massor genom att titta på varandras berättelser. Man kan få både tips och idéer hur man 

kan göra för att utveckla sin egen berättelse. 

Eleverna har skrivit på Ipads så läraren speglar deras berättelser på Smartboarden. Men när Tyra ska 

trycka på uppläsning fungerar inte ljudet. Tyra utbrister: 

- Åh! Man blir så glad när det fungerar. Vi läser den istället. 

Tyra väljer därför att läsa berättelsen högt. Först läser Tyra och sedan läser eleverna efter på engelska. 

Tyra använder en pekpinne som gör att eleverna har det lättare att följa med i texten. Efter det 

översätter eleverna och Tyra texten tillsammans. Tyra drar stickor med elevernas namn på för att visa 

vem som får försöka översätta. Alla elever vars namn dras försöker sig på att översätta från engelska 

till svenska. Tyra stannar upp vid de ord som eleven inte kan översätta. Tyra översätter orden men 

förklarar även grammatiska former. Om någon elev översätter fel är det ingen som skrattar utan alla är 

väldigt positiva och hjälpsamma. 

När första berättelsen är uppläst och översatt får författaren en rungande applåd för ett bra jobb. Tyra 

fortsätter med nästa berättelse på samma sätt även denna applåderas i slutet. Eleverna vars berättelser 

som visas ser nu väldigt stolta ut och ansiktsuttrycket har förvandlats från lite osäkert till strålande av 

stolthet. Nu vill fler och fler visa sina berättelser förutom Tilde som visar med hela sitt kroppsspråk att 

hon inte vill. Tyra försöker uppmuntra henne men Tilde skakar på huvudet. 

När sex berättelser är upplästa, översatta och författarna har fått sina ovationer avbryter läraren för en 

rörelsepaus. Tyra har en lista på vems tur det är att välja rörelser. Eftersom ljudet på smartboarden inte 

fungerar spelar Tyra musik ifrån sin Ipad. Efter pausen fortsätter lektionen och nu får eleverna ett 

arbetsblad på engelska, där de får träna på fraser och ord som är kopplade till sagoberättande. Flera 

elever hjälper varandra med dem som sitter närmast. En del av eleverna får hjälp av Tyra. När eleverna 

är klara med detta fortsätter de sitt arbete med sina berättelser. Två elever går ut ur klassrummet för att 

i lugn och ro läsa in sina berättelser. Tor, Teo och Tomas hjälper varandra med att översätta ord. Var 

av Tomas även visar hur man kan göra olika saker med bilderna på Keynote. Tova håller sig nära 

gruppen med pojkarna och bara lyssnar och iakttar samtidigt som hon fipplar med sin Ipad. Tyra 

avslutar lektionen och berömmer eleverna för deras berättelser. 
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Observation 6 

Var: Klassrum tillhörande åk 3 

Vad: 60 minuters lektion i svenska. 

Vem: Tova, legitimerad grundskollärare och har arbetat som lärare i 11 år, 17 elever. De elever som 

observeras mer 

ingående eller citeras i denna observation har jag valt att benämna Tor, Teo, Tomas, Torak, Tyra Tilda 

och Tina 

Hur: Jag som observatör sitter vid Tovas skrivbord i klassrummet. Jag berättar att jag ska 

vara med under deras svensklektion och eleverna accepterar detta utan några 

funderingar eller frågor. Jag har anteckningsbok och penna med mig, så jag kan 

anteckna under observationen. 

  

Eleverna håller på att arbeta med ett skrivprojekt som är uppdelade i tio olika kapitel. Eleverna skriver 

på sina Ipads i Pages och bilderna till kapitlen gör eleverna för hand eller med hjälp av appen 

Sketches. Dessa bilder lägger eleverna sedan in på pages. 

  

Tova börjar lektion med att repetera vad de har arbetat med i föregående kapitel i skrivprojektet Den 

magiska dörren. Vad eleverna har tränat på. Tova säger: 

- Vi har kommit ganska långt och detta har ni fått möjlighet att träna på. Läraren visar en 

punklista/sammanställning på Smartboarden. 

Därefter presenterar tova det aktuella kapitlet för eleverna. Kapitlet finns uppe på Smartboarden och 

Tova läser vad kapitlet ska innehålla och förklarar de olika begreppen. Denna lektion ska eleverna 

med hjälp av adjektiv och adverb beskriva de föremål som de skrev i en punktlista förgående kapitel. 

Tillsammans med eleverna repeterar de begreppen adjektiv och adverb och när eleverna känner att de 

förstår delar Tova ut Ipadsen. Under genomgången har Teo väldigt svårt med koncentrationen. Han 

sitter och pillar en pennvässare och pennburken som står på bordet. När han däremot får sin Ipad håller 

han ett fullständigt fokus på sin berättelse. 

Alla elever har kommit olika långt och de flesta börjar direkt med att skriva eller rita en bild till 

kapitlet. Tystnaden infinner sig i klassrummet och eleverna arbetar på med sitt. Inget samarbete sker 

och de elever som behöver hjälp frågar Tova. Rätt som det är skriker Tomas rakt ut att hans Ipad 

måste uppdateras och han kan inte fortsätta. Tova går fram och pratar lugnt med honom och ger 

honom tips på att fundera på hur bilden till kapitlet ska se ut medan han väntar på att uppdateringen 

blir klar. Tomas svarar högt vilket stör flera klasskamrater: 

- Det kan jag inte för jag har ju inte skrivit något och jag vet inte vad jag ska skriva om. 

- Men då kan du fundera på vad du ska skriva om, svarar Tyra. 

Tomas börjar istället prata med sina bordskamrater som blir väldigt störda och en viss orolighet börjar 

sprida sig i klassrummet. Plötsligt är det dags för Tor att skrika rakt ut. 

- Hjälp!!!! 

- Men hjälp mig då, skriker han argt till Tova som lugnt går fram till Tor och säger: 

- Vad ska jag hjälpa dig med? 
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- Jag har raderat hela kapitel fem och vad ska jag skriva om? 

Tova visar kapitel fem på Smartboarden för Tor. 

- När är det rast? frågar Tor 

Tor har helt tappat fokus och lust. Han går istället in på en matteapp och börjar spela istället. Vid ett 

bord sitter Tilda och Tina. Tilda viskar till Tina: 

- Jag har kört fast. Kan du hjälpa mig? 

- Jag kan försöka, svarar Tina och börjar läsa det Tilda har skrivit. 

Samtidigt kommer Tyra fram till Tova och frågar om hjälp. Tyra berättar hur hon har skrivit och 

förklarar hur hon tänker sig att fortsätta och checkar av med Tova att hon är på rätt väg. Tova nickar 

och Tyra går nöjd tillbaka till sin plats och fortsätter sitt skrivande. 

Torak säger rakt ut: 

- Jag kan inte förstora bilder! Vilket resulterar att tre elever kommer till hans undsättning och hjälper 

och visar hur han kan göra. 

Tomas har fortfarande inte kommit igång med sitt skrivande eller ritande trots att Ipaden är uppdaterad 

och klar. Han pockar hela tiden på uppmärksamhet från sina klasskamrater genom att prata och skratta 

rakt ut. 

Teo har nu även han tappat fokus på skrivandet och går till Tomas för att prata. Tova försöker på ett 

lugnt sätt få tillbaka honom till sin plats samtidigt som hon ber Tomas att vara tyst. 

Tova upptäcker att Tor sitter och spelar och ber honom att sluta och återgå till skrivandet. Tor börjar 

klaga på att skyddsplasten gör så att man måste trycka hårt och då kan Ipaden gå sönder menar han 

och tar bort skyddet. Tova ber honom att sätta dit den igen och försöker få honom att börja skriva igen. 

De läser igenom kapitel fem igen på smartboarden. Tor börjar att skriva. Han hinner med fem ord 

sedan är det dags att avsluta lektionen och gå ut på rast. 

 

 

Observation 7 

Var: Klassrum tillhörande åk 1 

Vad: 45 minuters lektion i internetsökande. 

Vem: Eva, legitimerad grundskollärare och har arbetat som lärare i 21 år. 16 elever. De elever som 

observeras mer ingående eller citeras i denna observation har jag valt att benämna Ebba, Elias, Erik, 

Evert och Ella 

Hur: Jag som observatör sitter vid Evas skrivbord i klassrummet. Jag berättar att jag ska 

vara med under deras på deras lektion och eleverna accepterar detta utan några 

funderingar eller frågor. Jag har anteckningsbok och penna med mig, så jag kan 

anteckna under observationen. 
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Innan eleverna kommer in från rasten har Eva lagt ut ett arbetsblad per par samt en Ipad. När eleverna 

sitter på sina platser går Eva tillsammans igenom vad som står på arbetsbladet. När de är klara gör de 

första uppgiften tillsammans. Eva frågar eleverna: 

- Hur kommer man till google på Ipaden? 

- Det finns en app som heter Google, den där Safariappen. Elias visar stolt på sin Ipad. 

Eva fortsätter genomgången när alla elever har kommit in på safari, med att frågar eleverna om någon 

vet var man söker. Ebba svarar glatt: 

- Där uppe! Ebba pekar på sökrutan. 

Eva går runt bland eleverna med sin Ipad och visar var de hittar sökrutan. Hon har även google uppe 

på Smartboarden och frågar: 

- Har alla kommit in på Google nu, på den här sidan och pekar på Smartboarden. 

Eleverna svarar ja och är ivriga på att fortsätta. Eva fortsätter: 

- Vad kan man nu skriva nu skriva i sökrutan för att ta reda på vem som har skrivit Guldmysteriet. 

Eleverna ger många långa förslag och Eva hjälper dem att avgränsa med att fråga: 

- Tror ni att om vi bara skriver Guldmysteriet kommer att få redan på vem som är författaren? Vi 

provar. 

Eleverna skriver in Guldmysteriet. Alla åtta par elever samarbetar genom att en skriver på Ipaden och 

kompisen läser och hjälper den andra med att stava. Det första elevparet som hittar svaret räcker ivrigt 

och stolt upp handen. Eva låter dem svara men hon låter även alla de andra paren svara vad de kommit 

fram till. 

- Vem har nu skrivit Guldmysteriet? frågar Eva.                                                                                     

- Martin Widmark!                                                                                                                          

- Vad duktiga ni är. Nu kan ni fortsätta på samma sätt med de andra böckerna, fortsätter Eva. 

Eleverna fortsätter sitt sökarbete. Nu byter de med varandra. Den andra skriver på Ipaden medan den 

andra skriver svaret på pappret. De hjälps åt att bokstavera till varandra. Eva går runt bland elevparen, 

stöttar, hjälper och ger dem beröm för deras goda samarbete. Eleverna arbetar på och diskuterar med 

varandra vad de hittar innan de skriver svaren. Eva avbryter lektionen med att plinga i en liten klocka. 

Alla elever tittar upp och lyssnar. Eva går igenom svaren med eleverna genom att de får läsa upp sina 

svar. Elevernas uppgift blir nu att söka efter olika länders huvudstad. 

Erik och Evert börjar muttra lite mot varandra och Eva går fram till dem och hjälper dem att lösa 

problemet. Erik som söker på Ipaden är lite snabb. Han går vidare direkt när han hittat svaret. Detta 

gör Evert jätteirriterad eftersom han inte hinner skriva ner svaret. Eva pratar med pojkarna och 

förklarar för Erik varför Evert är lite irriterad. Eva frågar både Erik och Evert om de kan göra på något 

annat sätt så att det känns bra för båda. Erik menar på att han kan vänta på Evert så han hinner skriva 

klart. 
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Eva avbryter lektionen igen med att plinga i klockan. Nu får elevparen läsa upp sina svar. Alla lyssnar 

och nickar när de har svarat lika. 

När Ella ska läsa upp parets svar har hon lite svårt att läsa namnet rätt då hjälper hennes parkompis 

henne med att viska namnet. 

Eleverna får inte bara säga svaren utan även berätta hur de har gått tillväga när de har sökt på 

huvudstäder. Eva ger eleverna beröm för deras goda arbete. 

Sedan frågar Eva: 

- Hur gjorde ni för att kunna samarbeta så bra? 

- Vi läste, skrev och sökte varannan gång. 

- Vi dela på uppgifterna så det blev hälften var. 

- Ljudade och uppmuntrade varandra. 

- Visa på Ipaden hur namnet stavas. 

Eva avslutar med att fråga eleverna hur de tycker det har varit att arbeta på detta sätt med Ipadsen. 

Elevernas svar blir: 

- Roligt, roligt, jätteroligt!! 

  

Observation 8 

Var: Klassrum tillhörande åk 2 

Vad: 60 minuters lektion i svenska. 

Vem: Tilda, obehörig lärare och har arbetat i skolan i 7 år. 17 elever. De elever som observeras mer 

ingående eller citeras i denna observation har jag valt att benämna Tor, Teo, Tindra, Tua, Tomas, 

Tilde, Tula och Tina 

Hur: Jag som observatör sitter vid Tildas skrivbord i klassrummet. Jag berättar att jag ska vara med 

under deras svensklektion och eleverna accepterar detta utan några funderingar eller frågor. Jag har 

anteckningsbok och penna med mig för att anteckna under observationen. 

  

Vid mitt besök arbetade klassen med ett skrivprojekt i svenska, Trollkarlen. Skrivprojektet är uppdelat 

i kapitel där eleverna tränar på olika saker som t ex ordklasser, talstreck, beskriva.  Eleverna har varsin 

Ipad med tillhörande hörlurar. De skriver först i Skolstil 3. När eleverna har arbetat klart med kapitlet 

och Tilda (läraren) har läst igenom kapitlet renskriver eleverna kapitlet på papper och avslutar med att 

rita en bild. 

Tilda börjar lektionen med en bild på Smartboarden med förslag på vad man kan säga när man ger en 

kompis feedback (two stars and a wish) på texten: 

- Idag ska vi göra något helt annat. Vi ska lära och träna oss på kamratbedömning, säger Tilda. 

- Det här vill jag att ni tänker på när ni läser eller lyssnar på era kompisar och ska ge stjärnor. 

- Och det här kan man tänka på när man ska ge en önskan. Tilda visar på Smartboarden. 

- Har alla skrivit rent kapitel 1? 

- JAAAA! utropar eleverna. 

Tilda drar en sticka vem som ska få läsa först. 
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- Teo läser först. Vi andra tänker på att vara en bra publik. Lyssna och ha respekt och tänk på detta 

under tiden, pekar Tilda mot Smartboarden. 

Teo blir den första eleven som läser upp sitt kapitel. När han är klar får han en applåd av klassen. 

- Tack! Då tänker vi på de här förslagen när vi ger Teo feedback. 

- Du beskriver trollkarlen bra genom att du förklarar vad han har på sig, säger Tua. 

- Jag får en bild i huvudet, säger Tor. 

- Vad var det som fick dig att få inre bilder? frågar Tilda. 

- En stor krokig näsa, svarar Tor. 

- Jag vill höra mer, säger Tina. 

Tilda drar en ny sticka och Tindra får läsa sitt kapitel. Tindra läser sitt första kapitel och även hon får 

applåder. Eleverna ler och ger Tindra feedback. 

- Du har bra fantasi, säger Teo 

- Du har beskrivit trollkarlen på ett tydligt sätt, säger Tomas. 

- Jag blir nyfiken på att läsa vidare, säger Tilde. 

- Och en önskan? säger Tilda 

- Du skulle kunna beskriva Trollkarlen mer, säger Tula 

- Vad saknade du för beskrivning? frågar Tilda 

- Ja, t ex håret, hatten, skorna, svarar Tula 

- Vi ska fortsätta att träna på att ge feedback på varandra. Ni har varit så duktiga allihopa, säger Tilda. 

Tilda delar ut elevernas Ipads och hörlurar. Eleverna tar fram sina papper och börjar skriva. En del av 

eleverna börjar läsa igenom vad de skrivit för att sedan fortsätta sitt skrivande. Tilda talar om för en 

elev att sluta leka med på sin Ipad. Ett lugn lägger sig i klassrummet och alla arbetar på själva. Tilda 

sätter på lugn musik i klassrummet. Det sker inget samarbete bland eleverna. Tilda går runt i 

klassrummet och hjälper de elever som behöver hjälp. 

Efter en halvtimme börjar eleverna tappa fokus och börjar prata med varandra. Tilda avbryter 

lektionen. 

- Dags att börja plocka ihop men först vill jag låna er uppmärksamhet. säger Tilda 

- Vad har vi tränat på idag? 

- Kamratbedömning!! 

- Hur var det? För er som läste och fick bedömning, fr  

 ågar Tilda 

- Det var läskigt att få bedömning men roligt, svarar både Teo och Tindra. 

- Bra jobbat! Säger Tilda och avslutar lektionen. 

 

  

 

 

 

 


