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Uppsatsen behandlar digitaliseringen i skolan och dess påverkan i elevundervisningen till 
följd av nya digitala arbetsmetoder. Digitaliseringen möjliggör en större 
informationsspridning och kunskapsdelning vilket skapar föränderliga relationer mellan 
kunskap, lärande och medborgarskap. Den digitala kompetensen är en demokratiskfråga, 
därmed står utbildningssystemet inför nya utmaningar.  
 
En kvalitativ forskningsmetodik har tillämpats och det empiriska materialet har samlats in 
genom semistrukturerade intervjuer. Dataanalysen genomfördes ad hoc. Den teoretiska 
referensramen har sin utgångspunkt i ramfaktorteorin. Analysen utgår ifrån 
reproduktionsteorin. I samspelet med andra producerar och reproducerar eleverna kunskaper 
och färdigheter. 
 
Resultatet visar på att digitaliseringsprocessen ställer nya krav på lärararrollen och på 
elevundervisningen. En stor del av lärarnas arbetstid går åt till lektionsplanering och att enbart 
använda en digital undervisning är för opålitligt. Det är politiker som beslutat om 
digitaliseringen men utifrån ramfaktorerna som inverkar på undervisningen fungerar det inte i 
praktiken. De digitala läromedlen uppfyller inte det centrala i läroplanen och undervisningen 
måste kompletteras med böcker. En anledning till att de digitala läromedlen inte är tillräckliga 
är för att det inte finns någon läromedelsgranskning. Lärarnas tolkningar och uppfattningar 
påverkar deras möjligheter att öka sin kompetens. Deras uppfattningar om en adekvat digital 
kompetens är skiftande. Studien kan vara användbar för att förstå digitaliseringens villkor och 
lärares förutsättningar att utveckla digital kompetens i undervisningen.  
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1. Inledning och problemområde 
Samhället digitaliseras och tekniken förnyas ständigt (Digitaliseringsrådet, 2018). 
Digitaliseringen möjliggör en större informationsspridning och kunskapsdelning vilket skapar 
föränderliga relationer mellan kunskap, lärande och medborgarskap (Säljö, 2018). Processen 
kräver en digital kompetens hos medborgarna för delaktighet i samhället (Digitaliseringsrådet, 
2018). Den digitala utvecklingen medför kunskapsluckor och utanförskap. Informationsflödet 
ökar vilket leder till att befolkningen behöver lära sig att hantera informationen och att 
utveckla ett kritiskt förhållningssätt (Skolverket, 2018). Kompetensutveckling och livslångt 
lärande blir således allt viktigare (Digitaliseringsrådet, 2018).  
 
Den digitala kompetensen är också en demokratiskfråga, därmed står utbildningssystemet 
inför nya utmaningar. Även lärarrollens villkor förändras och det finns ett stort behov av att 
öka lärares digitala kompetens (Skolverket, 2018). De utmaningar som lärarna står inför är 
många. En av dessa är att utveckla nya arbetsmetoder för att den digitala tekniken ska kunna 
användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen (a.a.). För en meningsfull 
undervisning behöver eleverna integreras i processen (Lantz-Andersson & Säljö, 2014).  
 
I maj år 2017 beslutade Regeringen om en nationell digitaliseringsstrategi (Regeringsbeslut 
U2017/04119/S). Ett av målen är att modernisera utbildningssystemet. Strategin för 
skolväsendet innefattar tre olika huvudområden vilka är: digital kompetens för alla i 
skolväsendet, likvärdig tillgång och användning samt forskningen och uppföljning kring 
digitaliseringens möjligheter (Regeringsbeslut U2017/04119/S).  
 
Personal som arbetar med barn och elever ska ha kompetens att välja och använda 
ändamålsenliga digitala verktyg i utbildningen. (Regeringsbeslut U2017/04119/S, 2017, s.8) 
 
Hylén (2010) anser att begreppet digital kompetens har blivit förlegat. I och med att det finns 
andra kunskapsbehov för medborgarskap. Det krävs en mer universell kompetens vilken han 
(a.a.) benämner som kunskaper för det tjugoförsta århundradet. Dessa kunskaper är goda 
ämneskunskaper, IT- relaterade kunskaper, en förmåga att i samspel med medmänniskor 
kunna nyttja och använda sina kunskaper och färdigheter för att generera något nytt. (a.a.) 
Digital kompetens ingår som en av åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande som 
Europaparlamentet och Europeiska unionens råd (2006) fastslagit.  

 
Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets 
teknik i arbetslivet, på fritiden, och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av 
grundläggande IKT- färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, 
bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera 
och delta i samarbetsnätverk via Internet. (Europaparlamentet & Europeiska unionens 
råd, 2006, s.6) 

 
Denna kompetens innefattar inte bara tekniska färdigheter utan även en förmåga att kunna 
hantera information och att utveckla ett kritiskt förhållningssätt (Godhe & Sofkova Hashemi, 
2019). Detta förhållningssätt inkluderar att kunna skilja på en fysisk och en virtuell verklighet 
och attityder. Engelskan har ett annat ord för detta som benämns literacy (a.a.). I förhållande 
till digital kompetens blir begreppet digital literacy fokuserat på bildning. Ordet digital 
literacy översätts till läs och skrivkunnigheter men omfattar både kunskaper, förhållningssätt, 
medvetenhet och kritisk reflektion i användningen av IT. (a.a.)  
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Enligt Carlén (2011) handlar det om mer än bara hur informationstekniken ska användas. För 
lärarnas del är en avgörande kompetens att kunna tillämpa flera olika sociala praktiker. Enligt 
Skolverket (2019a) har lärares digitala kompetens förbättrats men trots detta behövs mer stöd 
för kompetensutveckling. Skolverket erbjuder flera kompetensutvecklingsinsatser för att 
främja arbetet med digitaliseringen. Lärare har följaktligen ett ansvar jämtemot samhället att 
leda kunskapsevolutionen framåt genom sin pedagogiska yrkesutövning (Carlén, 2011).  
 
1.1 Syfte och frågeställningar   
Studiens syfte är att bidra med förståelse för hur grundskolelärares elevundervisning påverkas 
till följd av nya digitaliserade arbetsmetoder. Digitaliseringsprocessen ställer nya krav på 
lärararrollen och på elevundervisningen. 
Följande forskningsfrågor ligger till grund för studien: 
 

i. Vad kan digitaliseringen ha för inverkan i elevundervisningen för legitimerade 
lärares möjligheter att öka sin digitala kompetens? 

 
ii. Hur och på vilka sätt innebär digitaliseringen hinder i elevundervisningen för 

lärarnas möjlighet att utveckla nya arbetsmetoder?  
 

2. Tidigare forskning 
I Vetenskapsrådets (2019) forskningsöversikt i utbildningsvetenskap framställs behovet av 
satsningar och resurser inom följande områden: demokratins utveckling i Sverige och i 
världen, ökade skillnader i skolpresentation, lärares arbetssituation samt framtida rekrytering 
och lärande i den digitaliserade världen.  
 
Digitaliseringen innebär att tillgången till kunskap ökar och att synen på lärande och 
undervisning förändras (Vetenskapsrådet, 2019). För utbildningsväsendet krävs det att 
utveckla nya arbetsmetoder, nya definitioner av skolans roll och uppgifter samt elevers 
förutsättningar för lärande. Digitaliseringsprocessen av utbildningssystemet är en framtida 
utmaning vilket öppnar upp för ett nytt expansivt forskningsfält. (a.a.)  
 
2.1 Litteratursökning  
För att få en litteraturöversikt över tidigare forskning på det valda problemområdet har 
databaserna SwePub och Google Scholar använts. Anledningen till att dessa sökmotorer 
valdes var för att både hade svensk forskning vilket var relevant utifrån det som skulle 
undersökas. När sökningarna gjordes avgränsades resultaten till att vara vetenskapligt 
granskade ”refereegranskat”. De sökord som användes var: digital kompetens, digitalisering 
och kompetensutveckling, digitaliseringen av skolan, digitaliseringens möjligheter och 
utmaningar och digitala kompetens för lärare. Den första sökningen gjordes 2019-09-09 och 
den sista gjordes 2019-11-12. Den tekniska utvecklingen sker i en rask takt vilket bidrar till 
att forskning på området snabbt blir inaktuell. Litteratursökningen avgränsades till forskning 
som var publicerad senast år 2011.  
 
2.2 Lärares digitala kompetens  
Flera av de artiklar som redogörs för i detta avsnitt gäller villkoren för att bilda lärare i digital 
kompetens. Det centrala är att belysa och få en ökad förståelse för användning av digitala 
medier i undervisningen. Utifrån bildningsbegreppet relaterat till lärares digitala kompetens är 
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det hela utbildningsväsendet som reformeras, undervisningen och lärarnas yrkeserfarenhet. 
Utifrån studierna som gjorts inom flera olika pedagogiska verksamheter bidrar dessa med 
kunskap om det aktuella forskningsområdet. (Carlén, 2011)  
 
Ett problem på lärarutbildningen är att både lärarstudenter och lärare saknar en digital 
kompetens. Lärarna som utbildar studenterna saknar digital kompetens och därmed vet de ej 
hur digitala medier ska användas i undervisningen för studenterna (Reneland-Forsman, 2011). 
Studenterna får inte en digital kompetens att tillämpa när de sedan kommer ut i arbetslivet. En 
konsekvens blir en negativ kultur kring de digitala medierna som påverkar implementeringen 
av tekniken. Detta framhåller Reneland-Forsman (a.a.) som ett grundproblem som bottnar i de 
styrdokument som finns, dess otydlighet och hur de ska tillämpas i praktiken. Lärare saknar 
även erfarenheter att gemensamt med kollegor utveckla den digitala kompetensen. Det finns 
ett behov av att förstå hur lärare kan förvärva kunskaper när det gäller användning av digitala 
verktyg. (a.a.) 
 
En studie som gjorts av Gustavsson (2011) konstateras liknande resultat som föregående 
studie av Reneland-Forsman (2011). Studien som genomfördes var ett projekt och det som 
kan påverkat resultatet var att lärarstudenterna under sin praktik inte blivit inkluderade i 
projektet. Det är viktigt att lärarstudenter får en insyn i det utvecklingsarbetet som pågår för 
att få en förståelse för vad lärarrollen innebär. Gustavssons kritik mot lärarutbildningen 
handlar om att ett fokusområde bör vara på blivande lärares digitala kompetens. Utifrån dessa 
två artiklar är den digitala kompetensen både ett individuellt och ett kollegialt ansvar att 
tillägna sig. Genom att skapa projekt för att kunna utvecklas tillsammans (a.a.).  
 
Den tekniska utvecklingen som skett under de senaste decennierna har förändrat villkoren för 
samhället och framför allt för skola och utbildning (Säljö, 2018). Digitaliseringen medför inte 
att behovet av lärare och lärarstöd minskat för eleverna genom användning av de digitala 
läromedlen. Snarare att det krävs ny digital kompetens för lärare för att bedriva undervisning. 
Säljö (a.a.) nämner att en konsekvens av digitaliseringen är skolans nya roll utifrån synen på 
bildning och medborgarskap. Med pedagogiken som grunden och med hjälp av symboliska 
teknologier kan lärandet bli utmanande och kreativt som kan bidra till en kunskapsutveckling. 
(a.a.) 
 
Utifrån projektet det digitala lärandets möjligheter handlar det om att leda den digitala skolan 
på alla nivåer (Grönlund & Wiklund, 2019). Digitaliseringen från lärarnas synvinkel innebär 
att kunna tillämpa digitala verktyg i undervisningen för att hjälpa eleverna att nå ökade 
kunskaper. Konsekvenserna av digitaliseringen i skolan ur ett elevperspektiv, innebär att 
eleverna blir mer ensamma till följd av enskild användning av IT. Likvärdigheten i 
undervisningen får också en påföljd i och med digitaliseringen. (a.a.) 
 
Detta medför att kvaliteten på undervisningens innehåll variera kraftigt beroende på vilka 
digitala lärarresurser som finns tillgänglig på nätet för lärarna (Grönlund & Wiklund, 2019). 
Mesta delen av skolans budget går numera till digital utrustning istället för tryckta läromedel 
därav de stora skillnaderna i kvaliteten. Detta leder i sin tur till ökade skillnader i 
skolprestation och att likvärdigheten i undervisningen blir problematisk att uppnå. (a.a.) 
 
2.3 Demokrati, likvärdighet och skillnader i skolpresentation 
Likvärdigheten innebär likvärdig tillgång och användning av digitala verktyg (Skolverket, 
2018). Skolverket presenterar en kunskapsöversikt över digitaliseringen i skolan och dess 
möjligheter och utmaningar. Denna översikt grundas i forskning om hur digitaliseringen 
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påverkar lärmiljöer, lärarrollen, skolans organisation och likvärdigheten i utbildningssystemet 
(a.a.). Likvärdigheten i skolan innebär inkludering, delaktighet och likvärdighet och hur dessa 
områden ska hanteras nu när den digitala tekniken är ett faktum i skolan. Dessa riktlinjer 
bygger på ett arbete med värdegrundsfrågor där demokrati och allas lika värde är essentiella. 
Värdegrundsfrågorna är sedan långt tillbaka implementerade i läroplanen (a.a.). Mer specifikt 
är det centrala att individanpassa både utbildningen och undervisningen. 
Likvärdighetsperspektivet berör ledningens ansvar, lärarnas undervisningsplanering och 
utformningen av pedagogiska processer i skolan. (a.a.)  
 
År 2015 genomfördes OECD:s internationella kunskapsundersökning som benämns PISA 
(Programme for International Student Assessment) (se Skolverket, 2016). Målet med studien 
är att öka förståelsen för varför och på vilka sätt som det finns skillnader i kunskaper hos 
elever. Studien undersöker femtonåringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och 
matematik (a.a.). För det svenska utbildningssystemet är detta intressant att mäta 
kunskapsutvecklingen över tid. Resultatet från undersökningen används till att resonera kring 
behovet av potentiella förändringar i skolsystemet. Den mätning som gjordes år 2015 visar att 
svenska elever har utvecklats på alla områden men med undantag för likvärdighetsområdet. 
En orsak till detta kan vara socioekonomiska faktorer som har fått större inflytande gällande 
skolresultaten. (a.a.) 
 
Likvärdighetsarbetet handlar om att alla elever ska ha en grundläggande digital kompetens 
(Skolverket, 2016). Detta finns både i den svenska skolans styrdokument men även i andra 
länder. För att förhindra eller minska en digital ojämlikhetsklyfta har skolan till uppgift att 
understödja eleverna med en huvudsaklig digital kompetens. (a.a.) Lärarnas uppgift är att 
stärka sin digitala didaktiska kompetens för att ha kompetens att välja och använda 
ändamålsenliga digitala verktyg som Regeringen har beslutat om (Grönlund & Wiklund, 
2019). Läraryrket har alltid inneburit att lärarna måste reflektera över sina didaktiska val i 
undervisningen. Det som skiljer mot tidigare är praktiken med de digitala verktygen i motsatts 
till en analog undervisning. (a.a.)  
 
2.4 Den digitala undervisningen  
Den traditionella katederundervisningen har ersatts av datorer. Idag har de flesta elever en 
egen bärbar dator i skolan (Von Schantz Lundgren & Lundgren, 2011). Dessa skolor som har 
en dator per elev benämns som ”en- till- en- skola”. Utifrån detta förändras klassrumsmiljön 
vilket påverkar lärarnas undervisningspraktik (a.a.). Resultatet från studien visar att lärarna 
själva får undersöka olika digitala verktyg för att kunna integrera dessa i undervisningen. 
Studien bidrar med en förståelse för hur elevers lärande och lärares undervisning kan stödjas 
med hjälp av den digitala tekniken (a.a.). En slutsats är att läraren utsätts för nya prövningar 
när eleverna ständigt är uppkopplade. Digitaliseringen medför en ny interaktionsform mellan 
lärare och elever som i sin tur förändrar yrkesrollen för läraren (a.a.). Författarna 
rekommenderar att elever i tidig ålder ska få tillgång till en egen dator i skolan för att det ska 
bli en naturlig del i lärprocessen. (a.a.) 
 
I en digital lärmiljö som i klassrummet kan nyttjande av dessa miljöer leda till flera dilemman 
för lärare. Vad har utformningen av den digitala lärandemiljön för inverkan på elevers 
lärandeprocess? Vad blir lärarens roll? Utifrån tidigare forskning (Klunge, Krange, & 
Ludvigsen, 2014) och projekt som bedrivits kring interaktiva modeller, visar resultatet att de 
digitala modeller som används av eleverna kan stödja deras lärprocess. För det första handlar 
det om innehållet eller kunskapen (a.a.). Målet är att eleven ska få en kunskapsöversikt över 
ämnet för att sedan själv kunna utforska området. Aktiviteterna som modellerna ska bidra till 



 5  

är att eleverna ska finna det intressant att utforska de digitala verktygen (a.a.). Utformningen 
av de interaktiva modellerna möjliggör ett experimenterade vilket leder till att eleverna blir 
delaktiga i processen. (a.a.) 
 
Enligt Klunge, Krange och Ludvigsen (2014) är lärarens roll betydelsefull i detta 
”forskningsliknande” lärande trots att eleverna är de som för arbetet framåt. Denna forskning 
visar på motsatsen, mot vad som tidigare diskuterats gällande den minskade relevansen av 
lärarens funktion i undervisningen. De digitaliserade arbetsmetoderna leder inte till ett 
minskat behov av lärare utan snarare en förändring av lärarrollen (a.a.). Tidigare har deras 
uppgifter bestått i att förmedla kunskap medan idag handlar det om att skapa en struktur och 
styra och stötta eleverna med de tekniska verktygen. (a.a.) 
 
En studie gjord av Tallvid (2015) undersöker hur digitaliseringen och 1:1 satsningar får för 
konsekvenser för lektionsplaneringen och undervisning. Det är svårt att avgöra såvida 
digitaliseringen påverkar klassrumsaktiviteterna (a.a.). Det beror på vilket perspektiv som 
används som makro- eller mesoperspektiv. Lärarnas lektionsplanering förändras och med 
tiden förändras även elevernas nyttjande av den digitala tekniken. Ytterligare en intressant 
aspekt är lärarnas förhållningssätt och de som är kritiska till att inför de digitala verktygen i 
undervisningen. I studien (a.a.) påvisas och resoneras kring utfallet av digitaliseringen av 
skolan. Flera studier visar på att användningen och implementering av digitala verktyg i 
undervisningen är skiftande. (a.a.) 
 
3. Teoretiska utgångspunkter  

Följande avsnitt redogör för det teoretiska perspektivet som är grunden för studien. Den 
teoretiska referensramen har sin utgångspunkt i ramfaktorteorin som presenteras nedan.  
 
Det digitaliserade samhället har resulterat i att regeringen har beslutat om förändringar i 
styrdokumenten vilket bidragit till reviderade läroplaner. Detta medför i sin tur ökade krav på 
individualisering och digitaliserad undervisning inom skolan (Skolverket, u. å.).  
 
3.1 En ramfaktorteoretisk ansats 
Ramfaktorteorin är en teoriansats kring undervisning (Gustafsson, 1999). Den är både ett 
verktyg för utbildningsplanering och en teori för tidigare skolreformer som ägt rum 
(Lundgren, 1999). Teorin härstammar från pedagogiska teorier och det handlar om att finna 
samband mellan pedagogiskaramar, processer och resultat som rör undervisning (Gustafsson, 
1999). Ramfaktorer är omständigheter som ger konsekvenser för undervisningen, vilket kan 
stödja eller hindra undervisningspraktiken på olika sätt (a.a.).  
 
Dessa ramar innefattar skolans struktur, ekonomi, organisation, byggnader, arbetssätt, 
läromedel, tidsaspekter, lagar och regler (Gustafsson, 1999). Det finns fem stycken 
grundläggande ramar enligt Lundgren (Imsen, 1999). Dessa kategoriseras enligt följande: det 
pedagogiska ramsystemet, de administrativa ramarna, resursrelaterade ramar, 
organisationsrelaterade och ramar i förhållande till eleverna och deras kulturella bakgrund 
(a.a.). Det pedagogiska systemet inkluderar de lagar, regler, läroplaner och bestämmelser som 
skolan har att förhålla sig till. Inom detta system ingår även lärarens tolkningar och 
uppfattningar och kulturen på arbetsplatsen (a.a.). Andra faktorer som påverkar är lärarens 
arbetstid, schema, skolans policy, fackliga avtal och klasstorlek vilket benämns som de 
administrativa ramarna. Utifrån resursrelaterade ramar handlar det om ekonomiska och 
materiella resurser (a.a.). De organisationsrelaterade ramarna berör de sociala förhållandena, 
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skolans kultur och ledning. De ramar som finns i relation till eleverna omfattar elevernas 
motivation, förutsättningar och stöd från föräldrarna. (a.a.) 
 
Teorin kan även beröra samverkan eftersom det som studeras kan påverkas av yttre 
omständigheter (Gustafsson, 1999). Dessa ramar betraktas som det som begränsar lärarnas 
handlingsutrymme i undervisningen. De begränsningar och möjligheter som finns inom 
ramarna ger upphov till befintliga gränser för olika pedagogiska handlingar (a.a.). Lärarna har 
till viss del möjlighet att inverka på undervisningen genom innehållet, arbetssätt och 
läromedel (a.a.). De aspekterna som de inte kan påverka alls eller i mindre utsträckning är 
styrdokument, uppsatta mål, tidsaspekten och elevgruppens konstruktion gällande 
förutsättningar för lärande (Dahllöf, 1999). Det teorin kan åstadkomma är att med hjälp av 
ramfaktorerna identifiera och förklara det som inträffat i undervisningen (Lindblad, Linde & 
Naeslund,1999). Teorin kan dock inte säga något om utfallet, som vad som gjorde eller 
påverkade att det inträffade ägde rum (a.a.). Ett visst undervisningsförlopp går ej att förutse. 
Å andra sidan det som kan förutses är vad som inte blir möjligt enligt vissa omständigheter 
(a.a.).  
 
Det finns två discipliner inom teorin vilka är den enkla ramfaktorteorin och den utvidgade. 
Grundaren Urban Dahllöf utvecklade den enkla ramfaktorteorin under 1960-talet när den 
svenska skolan fick erfara flera skolreformationer (Lindblad et al, 1999). Denna modell som 
Dahllöf (1999) formulerade har för avsikt att beskriva resultatet av en undervisningsprocess. 
Ramarna kommer först och därefter processen och till sist resultatet (Gustafsson, 1999). 
Modellen används för att utforska påföljden av skolpolitiken om undervisning och utbildning.  
 
 
 
 
 
Figur 1. Den enkla ramfaktorteorin (Dahllöf, 1967). 
 
Teorin utvecklades under 1970-talet från den enkla ramfaktorteorin till att intressera sig för 
olika ramfaktorer och dess betydelse för reproduktion av skola och samhälle (Lindblad et al, 
1999). Samhällsförändringarna som ägde rum resulterade i att teorin problematiserades 
genom att ställa nya kritiska frågor kring de tidigare ramarna. Lindblad et al. (a.a.) benämner 
det som det ramfaktorteoretiska tänkandet. Ramarna i den utvecklade teorin berör främst 
ekonomiska, juridiska och ideologiska ramar för styrningen av skolan inom dessa områden. 
Det handlar om strukturella förhållanden som finns utanför undervisningen men som påverkar 
hur den ska genomföras. Genom att integrera denna reproduktionsteori kunde åtskillnaden 
mellan staten och samhället vidmakthållas. (a.a.) 
 
Den utvecklade ramfaktorteorin innehåller begrepp i form av dikotomier som stat-samhälle, 
produktion-reproduktion, text-kontext och makt-kontroll (Lindblad et al, 1999). I jämförelse 
med den enkla ramfaktorteorin är det centrala i reproduktionsteorin att utifrån de givna 
ramarna fokusera på samverkan utifrån ett socialt och historiskt perspektiv (a.a.). Begreppet 
produktion-reproduktion innebär en process där något skapas och återskapas, sprids och 
används. Denna process sker i samspel med samhället (a.a.). Reproduktionsteorins mål är att 
beskriva hur hierarkier och dominansförhållanden består i samhället vilket skolan är en del 
utav. Ramfaktorer blir därmed villkor eller hinder för kunskapsproduktion. Skolväsendet 
producerar och reproducerar kunskap men även jämlikhet och jämställdhet i samhället (a.a.).  
 

Processer Ramar Resultat 
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Uppsatsen avgränsades till att identifiera och undersöka de faktorer som påverkar den 
digitaliserad undervisningen genom reproduktionsteorin. Därmed valdes att fokusera på 
begreppet produktion-reproduktion och vad dess konsekvens får för information och 
kunskapsutvecklingen i elevundervisningen. Teorin kan framhäva de ramfaktorer som berör 
grundskolelärarnas arbete samt åskådliggöra vilken betydelse som faktorerna har i processen 
och resultatet av skolans digitalisering.  
 
4. Metod 

I följande avsnitt redogörs för studiens forskningsansats. Vidare beskrivs studiens 
genomförande som datainsamlingsmetod, urval, etiska överväganden samt studiens 
kvalitetskriterier.  
 
4.1 Metodologi 
I studien tillämpas en kvalitativ forskningsansats. Den kvalitativa metodiken behandlar 
kategorier, teman, beskrivningar eller modeller, för det fenomen som studeras (Backman, 
2016). Det centrala är aktörernas verklighetsuppfattningar, motiv och tankesätt. 
Forskningsresultatet baseras på iakttagelser, vilket även benämns som en induktiv metod 
(Bryman, 2018). Det empiriska data är hypotesgenererande. I en kvalitativ forskning är det 
någon eller några specifika miljöer som undersöks (Bryman, 2018).  
 
Utifrån kunskapsfilosofiska antaganden som ontologiska och epistemologiska frågor är 
ansatsen interpretativ (Denscombe, 2018). Genom att använda kvalitativa data är avsikten att 
utveckla kunskap och få en förståelse för människors uppfattningar och erfarenheter. Genom 
den kvalitativa metoden ges möjlighet att studera digitaliseringen på nära håll samt få fram 
detaljrika data (a.a.). Den kvalitativa metoden ämnar därmed sig mest adekvat för att studera 
fenomenet som ska leda till att forskningsfrågorna blir besvarade.  
 
4.2 Datainsamling 
Den metod för datainsamlingen som valdes var semistrukturerade intervjuer. Metodvalet 
grundades på att det centrala var att få fram information från nyckelpersoner (Denscombe, 
2018). Frågorna som ställdes var av en mer öppen karaktär vilket gav möjlighet till 
följdfrågor (a.a.).  
 
Forskningsprocessens olika delar har arbetats fram parallellt och de har gått in i varandra 
(Backman, 2016). Intervjuundersökningen har utgått ifrån Kvale och Brinkmans (2014) sju 
stadier för hur en intervjustudie bör genomföras. Första steget innebar att tematisera genom 
att utveckla studiens problemområde och frågeställning. Därefter ägde planeringen rum det 
vill säga förberedelser av intervjuerna genom att skriva en intervjuguide (a.a.). För att testa 
intervjuguiden gjordes ingen pilotstudie men frågorna testades på fyra olika lärare. Det som 
undersöktes var hur dessa personer tolkade frågorna för att se vilka svar som framkom. För att 
ta reda på om frågorna var relevanta utifrån studiens syfte och om forskningsfrågorna kunde 
bli besvarade utifrån frågorna som ställdes.  
 
Informanterna fick missivbrevet skickade till sig på mejlen för att få veta studiens syfte, vem 
jag var som forskare samt vad deltagande skulle innebära utifrån de forskningsetiska 
principerna. I samband med att datum, tid och plats bestämdes för intervjun fick 
informanterna intervjuguiden skickade till sig på mejlen. För möjlighet att kunna läsa igenom 
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frågorna innan intervjun. Intervjuerna utfördes med valda informanter för att samla in data 
och samtalen spelades in med en mobiltelefon och på datorn. Informanterna fick bestämma 
plats för intervjun. Skälet till detta var att lärarna hade en högarbetsbelastning under denna 
period som studien pågick med utvecklingssamtal.  
 
Tidsåtgången för intervjuerna var 30–45 minuter vardera. Fyra av intervjuer ägde rum på 
lärarnas arbetsplatser varav två stycken var telefonintervjuer. Innan intervjuerna startades 
informerades informanterna igen om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och att 
frågorna var frivilliga att besvara samt att deras personuppgifter behandlades konfidentiellt. 
De fick även information om att resultatet enbart kommer att användas i undersökande syfte 
och att de kan ta del av resultatet på publikationstjänsten DiVA (Digitala Vetenskapliga 
Arkivet). Informanterna fick kontaktuppgifter till intervjuaren för möjlighet att ställa frågor i 
efterhand.  
 
Intervjuerna spelades in för att därefter transkriberas för möjlighet att tolka empirin. Vid 
transkriberingen friserades texten genom att onödiga ord och personliga ljud togs bort. 
Informanternas namn avkodades och ersattes med lärare 1–6. Analysen verkställdes utifrån 
reproduktionsteorin inom den ramfaktorteoretiska ansatsen. Ramfaktorer identifierades och 
undersöktes utifrån dess påverkan på den digitaliserad undervisningen. I verifieringen 
fastställdes resultatet utifrån kvalitetskriterier (Kvale & Brinkman, 2014). Till sist gjordes en 
rapportering, där resultatet från studien presenterades genom en utförlig redogörelse för hur 
hela forskningsprocessen hade gått till. (a.a.) 
 
4.3 Urval 
Studiens urval grundas i ett icke-sannolikhetsurval. Det huvudsakliga var att forskaren skulle 
kunna påverka urvalet (Denscombe, 2018). Undersökningspopulationen bestod av totalt sex 
stycken legitimerade grundskolelärare som arbetar i årskurs 4–6 i Nyköping. Ytterligare ett 
urvalskriterium var lärarnas arbetslivserfarenhet. Studien ämnar fokusera på legitimerade 
lärare men det kan finnas en skillnad på nyutexaminerade lärares erfarenheter och de som 
arbetat inom yrket i flera år. Utefter detta avgränsades urvalet till legitimerade lärare som har 
arbetat inom yrket i minst två års tid. Anledningen till att denna grupp av lärare valdes ut var 
på grund av sannolikheten är större att dessa lärare har en mer nyanserad uppfattning om 
tidigare och nuvarande arbetsmetoder.  
 
Detta blev ett explorativt urval med tanke på att det var en småskalig studie som genomfördes 
(Denscombe, 2018). Stickprovet valdes ut genom ett subjektivt urval. De som ingick i 
stickprovet var personer som var relevanta i förhållande till ämnet och som besatt specifika 
kunskaper och erfarenheter inom det ämne som studerats (a.a.). Tillvägagångsättet för att få 
tag på den sökta populationen gick till enligt följande. Tolv stycken rektorer på grundskolor i 
Nyköping kontaktades via e-mail. De fick frågan om de kunde vidarebefordra mejlet till 
berörda lärare. De lärare som ville delta tog därefter kontakt via mejl. En återkoppling skedde 
till de sex första lärarna som tog kontakt.  
 
4.4 Studiens kvalitetskriterier  
Larsson (2005) diskuterar att kvalitetskriterier är nödvändigt både för kvalitativ forskning och 
i undervisning. Kriterierna handlar om kvaliteter hos framställningarna, kvaliteter hos 
resultaten samt validitetskriterier. I föreliggande studie har ramfaktorteorin tillämpats. Det var 
teorin som låg till grund för intervjuguiden, insamling av data och analysen. I studien 
användes perspektivmedvetenheten för att reflektera över metodologin, metodval, perspektiv, 
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teoretiska ståndpunkter, min förförståelse och värderingar samt hur utövandet av påverkan såg 
ut mellan mig som forskare och informanterna. (a.a.) 
 
Den interna logiken ska vara tydlig. Det är forskningsfrågan som ligger till grund för valet av 
metod och analys (Larsson, 2005). I föreliggande studie formulerades först 
forskningsfrågorna och därefter valdes en kvalitativ metodansats. Den procedur för 
datainsamlingen som var bäst lämpad att använda var semistrukturerade intervjuer. 
Dataanalysen genomfördes ad hoc. För att skapa en inre logik i den aktuella studien var det 
väsentligt att de olika delarna bidrog till att skapa en röd tråd. Studien har strävat efter en god 
forskningsetik (a.a.). Detta handlar om att jag som forskare inte ska ha förvrängt resultat eller 
data och låtit personliga värderingar inverkat på processen. (a.a.) 
 
Kvalitetsaspekter i resultatet utgår ifrån innebördsrikedom, struktur och teoritillskott 
(Larsson, 2005). I den kvalitativa forskningen är det centrala, hur resultatet karakteriseras och 
om beskrivningarna är nyanserade (a.a.). Därmed valdes i den aktuella studien att använda 
citat från informanternas utsagor för att beskriva empirin detaljrikt i resultatdelen. För att 
framställa resultatet och för att få en tydlig struktur presenterades det först genom två 
huvudkategorier. Under den andra kategorin redogörs resultatet för genom fem stycken 
teman. Det sista temat delades ytterligare upp i tre stycken underkategorier. Anledningen till 
att resultatet presenterades enligt följande var för att det skulle vara åskådligt och enkelt att 
förstå. Studien genererade teoritillskott i och med att ny kunskap producerades i form av flera 
förslag till fortsatt forskning kring skolans digitalisering.  
 
Larssons (2005) validitetskriterium innefattar diskurskriteriet, heuristiskt värde, empirisk 
förankring, konsistens och det pragmatiska kriteriet. Enligt diskurskriteriet användes tidigare 
forskning för att jämföra resultat från forskningen i relation till de framkomna resultaten från 
vederbörande undersökning. Målet med studien var att den skulle ha ett heuristiskt värde 
vilket leder till att läsaren får ett nytt synsätt kring skolans digitalisering. För att skapa en 
empirisk förankring har det som konstateras i resultatet anknutit till det empiriska materialet. 
Alla de olika delarna ska harmonisera med helheten för att det ska finnas en konsistens i data 
(a.a.). Forskningen som framkommit i studien har en pedagogisk relevans och ett värde för 
praktiken. Studien kan användas av lärare eller andra instanser som har ett intresse i 
skolväsendet för att få en förståelse för hur digitaliseringen påverkar undervisningen.  
 
4.5 Dataanalys  
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) finns det olika metoder för att genomföra en kvalitativ 
analys. Den metod som valdes i föreliggande studie var ad hoc. Det betyder att data har 
analyserats i kombination av flera steg med avsikt att finna mönster och teman i intervjuerna. 
Det första steget i analysen var att koda materialet i kategorier. Data analyserades med 
utgångspunkt i likheter och skillnader som bildade ett antal kategorier. I nästa steg användes 
Lundgren (i Imsen) fem grundläggande ramfaktorer för att tematisera empirin. Det väsentliga 
sakinnehållet sammanställdes och överflödiga uppgifter sållades bort. Resultatet har 
sammanställts genom kodning, kategorisering och meningskoncentrering (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Meningskoncentreringen handlade om att formulera det centrala i 
informanternas utsagor.  
 
4.6 Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetiska principer genomsyrade hela processen. De personer som medverkade i 
forskningen behandlades enligt ett etiskt förhållningssätt (Vetenskapsrådet, 2017). De etiska 
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riktlinjerna utgick ifrån informerat samtycke, konfidentialitetskravet, konsekvenser och 
nyttjande kravet samt forskarens roll (Kvale & Brinkman, 2014). Ett missivbrev skickades ut 
till de personer som ingick i den aktuella populationen. I brevet fanns det information om 
studiens syfte, innehåll och varför undersökningen var viktig att genomföra (a.a.). Brevet 
innehåll även vilken metod för datainsamlingen som skulle användas, hur många som 
kommer att medverka och hur urvalet hade gått till. Personen som fått brevet har rätt att veta 
varför denna personen är tillfrågad att delta (a.a.). Utifrån det informerade samtycket är 
deltagande i studien frivilligt och personen i fråga har rätt att avsluta när som helst under 
processens gång (a.a.). Information ska ges om vad deltagande innebär det vill säga, berätta 
vad som förväntas av personen vid deltagande, eventuella risker och tidsåtgången. 
Informantens personuppgifter behandlades konfidentiellt (a.a.). 
 
Vid analysen av insamlade data transkriberades intervjuerna ordagrant. Informanternas 
personliga data avkodades för att upprätthålla konfidentialiteten (Kvale & Brinkman, 2014). 
En viktig aspekt var att upplysa om hur resultatet kommer att hanteras och att det enbart 
kommer att användas i ett vetenskapligt syfte (a.a.). Informanterna fick information om vilka 
som kommer att få tillgång till studien och deras möjlighet att få ta del av resultatet. 
Informanterna fick kontaktuppgifter till intervjuaren i fall de hade några frågor. Forskarens 
roll ska tydligt framgå för intervjupersonen (a.a.). Det är forskaren som bestämmer vilken 
kunskap som är relevant att ta med i studien och hur detta sedan ska användas (a.a.). För att 
uppnå en god vetenskaplig kvalitet var en förutsättning att studien byggde på en god 
forskningsetik (Vetenskapsrådet, 2017).  
 
5. Resultat 

I Följande avsnitt redogörs för studiens resultat. Resultatet redovisas genom två 
huvudkategorier vilka är den digitala undervisningen och ramfaktorer som hinder.  
 
För att öka trovärdigheten i data kommer citat från informanterna att användas i syfte att 
styrka data och för att belysa exempel från intervjuerna. Den första kategorin är den digitala 
undervisningen. Det handlar om hur undervisningen bedrivs och hur lärarna ser på sin digitala 
kompetens. Därefter blir nästa kategori ramfaktorer som ett hinder i undervisningen och hur 
dessa faktorer i sin tur påverkar hur läroplanen följs. Inom denna kategori kommer resultatet 
att redogöras för genom fem stycken teman vilka är: det pedagogiska ramsystemet, de 
administrativa ramarna, resursrelaterade ramar, organisationsrelaterade ramar och ramar i 
förhållande till eleverna och deras kulturella bakgrund. Det sista temat ”ramar i förhållande 
till eleverna” kommer ytterligare att delas upp i underkategorier som är elevernas motivation, 
elevernas förutsättningar och stöd från föräldrarna.  
 
5.1 Informanternas bakgrund 
Tolv stycken rektorer på grundskolor i Nyköping kontaktades via e-mail. De fick frågan om 
de kunde vidarebefordra mejlet till berörda lärare. Av dessa tolv rektorer var det åtta stycken 
som återkopplade angående mejlet. Sju av dessa åtta rektorer meddelade att de 
vidarebefordrat mejlet till berörda lärare varav en rektor tackade nej i och med en hög 
arbetsbelastning för lärarna. Till de fyra rektorerna som inte svarade skickades en påminnelse 
ut via e-mail. Det var sex stycken grundskolelärare som passade in i urvalsramen som tog 
kontakt och ville delta i en intervju.  
 



 11  

De informanter som deltog hade skilda erfarenheter av IKT och digitala verktyg. Ytterligare 
faktorer som var av intresse var deras yrkeserfarenhet och den lärarutbildning som de hade 
med sig i sin yrkesroll.  
 
Tabell 2. Informanterna  

 
 Yrkeserfarenhet Erfarenhet av IKT / digitala 

verktyg 
Lärare 1: 8 år  IKT- pedagog  
Lärare 2: 15 år  Lärt sig på arbetet  
Lärare 3: 6 år  IKT- pedagog  
Lärare 4:  2 år  Innan läraryrket arbetat 

med att utveckla digitala 
läromedel  

Lärare 5: 20 år  Lärt sig på arbetet  
Lärare 6:  32 år  Lärt sig på arbetet  

 
5.2 Den digitala undervisningen  
I Nyköpings kommun där studien har genomförts får eleverna ”en-till-en” datorer vilket 
innebär egna bärbara datorer. På de skolor som ingått i studien får de ”en-till-en” eller Ipad i 
årskurs fyra. På flera skolor finns det IKT-pedagoger som har ett uppdrag i sin lärartjänst att 
arbetat med frågor som rör digitaliseringen. Det finns ett kommunalt råd där flera IKT-
pedagoger ingår där syftet är att jobba tillsammans kring digitaliseringen för att få en samsyn 
i kommunen om hur arbetet ska genomföras. Rådet har arbetat fram en IKT-trappa som både 
elever och pedagoger ska genomgå.  
Informanterna berättade att de försöker att hålla undervisningen digital och att det finns bra 
möjligheter till digitala läromedel. Den digitaliserade undervisningen möjliggör även en 
individanpassad undervisning och att eleverna kan arbeta med olika uppgifter. Detta beskriver 
lärare 4 så här.  

Ja försöker att hålla mig digitalt. Vi har bra möjligheter till digitala läromedel. Vi 
har 1:1 med datorer så varje elev har varsin dator från fyran till nian. Sen så gott 
som man kan hålla den individanpassad. Så att han där borta kan få jobba med det 
där digitalt och så jobbar han säger vi boken kanske han jobbar fem uppgifter. 
Jobbar han med dator så jobbar han två hundra. (Lärare 4) 

Däremot ger den digitala undervisningen mer arbete och planering för lärarna. Lärarna måste 
planera dubbelt om tekniken inte fungerar. Lärare 2 och lärare 4 lyfter ett problem med en 
digital undervisning.  

Man måste alltid ha alternativ och får inte bygga upp hela undervisningen på 
datorer. Nånstans blev det vårt allt på nåt sätt. (Lärare 2) 

Om vi tar det digitala som ett exempel funkar inte internet då måste du ha en till 
planering i fall internet inte fungerar. För har du bara planerat en lektion digitalt 
och internet inte funkar då står du där och ska hitta på någonting med eleven i en 
timme och tjugo minuter med eleven. Så det betyder att man alltid måste planera 
dubbelt nästan. (Lärare 4) 

En digital undervisning kan göra det lättare att tillgodose elever som är i behov av särskilt 
stöd eller anpassningar vilket lärare 1 berättar om.  
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Det ger en fördel till mig och väldigt lätt kunna arbeta med datorn som ett verktyg, 
både till de elever som behöver särskilt stöd och anpassningar. Utifrån att vi har 
talsyntes, inläsningstjänster, läromedel som finns inlästa, otroligt många 
stödfunktioner men också att vi bygger upp mycket av en undervisning kring 
datorn. (Lärare 1) 

Det finns flera digitala verktyg som kan hjälpa elever som är i behov utav olika 
anpassningar men det krävs att lärarna hinner lära sig de olika verktygen.  

Vi hinner inte lära oss de olika verktygen. Det blir en besvikelse och en stress för 
på något sätt har vi datorerna här. Vilket innebär att vi har möjlighet att göra 
mycket mer anpassningar. Vi har också väldigt många barn här på skolan med ett 
annat modersmål än svenska. (Lärare 2) 

Det problematiska som lärare 2 konstaterar är tiden som en ramfaktor för att utveckla sin 
digitala kompetens. Att tiden är ett hinder för att lärarna ska hinna lära sig de digitala 
verktygen för att anpassa undervisningen.  
 
Här berättar lärare 2 om de digitala läromedel som de använder sig av på skolan. (Lärare 2) 

I nuläget har vi i årskurs sex två sådana olika plattformar från ett företag där vi 
har köpt in rättigheter till eleverna och då köper vi en licens. Den ena har vi för 
hela skolan och den andra har vi bara licens för sextio elever som går i årskurs 
sex. Egentligen är det så här att om jag skulle vilja, skulle jag inte behöva planera 
någon mer lektion. Än att bara gå i och säga att nu tar vi upp datorerna och går in 
på den här plattformen där finns det färdig planerade lektioner. Dessa finns inom 
alla olika ämnen och ämnesområden som bygger på ett centralt innehåll i 
läroplanen. (Lärare 2) 

De fördelar som lärare 2 diskuterar är att de digitala läromedlen kan hjälpa lärarna med 
lektionsplaneringen. Det framkommer även att de olika plattformarna bygger på det centrala i 
läroplanen. De baksidor som finns med dessa läromedel som nämns är att de är dyra att köpa 
in och när tekniken inte fungerar blir lektionsplaneringen sårbar om läraren endast använder 
sig av digitala verktyg.  
 
Lärare 6 ger ett exempel på problemen med de digitala läromedlen. Det finns mycket att välja 
på och det finns inte någon läromedelsgranskning.  

Ja för det gäller att granska läromedel för det finns väldigt mycket. Det kan jag 
känna med den här Sanoma. De har böcker i matte. Jag tycker inte att de är så bra 
därför att man måste komplettera ganska mycket för att eleverna ska få grunden. 
(Lärare 6) 

Det lärare 6 lyfter är att de digitala läromedlen inte är tillräckliga och måste därmed 
kompletteras med böcker för att eleverna ska få den kunskap som finns beskrivet i läroplanen. 
Detta i sin tur medför mer arbete för lärarna för att de måste granska läromedlen.  
 
Det framkommer att lärarna använder sig av Googles digitala klassrum för att undervisa. I 
Google classroom kan läraren se en klassrums vy, lägga ut uppgifter och all formativ 
bedömning sker där.  

Då har vi tex classroom som är Googles digitala klassrum. Där vi lägger ut 
uppgifter och lägger in all formativ bedömning. Eleven kan där följa sin utveckling 
på ett enkelt sätt och även vårdnadshavarna kan följa den. De underlättas i och 
med att vi har dem här verktygen. (Lärare 1) 
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En fördel med Googles digitala klassrum som lärare 1 nämner är att eleven kan följa sin 
utveckling på ett enkelt sätt och även deras vårdnadshavare kan följa processen. 
 
Lärare 1 beskriver sin digitala kompetens enligt följande.   

Ja jag har fått den digitala kompetensen som jag behöver. Egentligen har jag 
ansvar i mitt rektorsområde att se till att mina kollegor också har det. Sen finns 
inte alltid tiden för det. Det är det svåra på tal om ramfaktorer. Det finns inte 
alltid tid, inte alltid ekonomi heller för att göra good enough. (Lärare 1) 

Det lärare 1 nämner i ovanstående citat är tiden som en ramfaktor och hur det påverkar arbetet 
med IKT. IKT-pedagogerna har schemalagt när de ska arbeta med frågor om digitaliseringen.  

Det är det som vi upplever som ett problem med digitaliseringen. På många skolor 
där det inte finns en IKT- pedagog eller som i mitt fall en lärare som har det 
ansvaret blir det problematiskt för elevernas del. Om eleverna har tur, har de en 
lärare som är intresserad. Den läraren kanske går in för det här och verkligen vill 
få igång det. Väldigt många tycker att det är som att bestiga Mount Everest. Men 
det är där vi måste hjälpas åt att sänka ambitionen. (Lärare 1) 

Det som konstateras av lärare 1 är att lärare är kritiskt inställda till digitaliseringen. En 
bidragande faktor till detta är bristen på en digital kompetens. Lärarna ser digitaliseringen 
som oöverkomlig, fast egentligen kanske de redan gör mycket digitalt i sitt arbete utan att de 
reflekterat över det.  
 
Lärare 2 berättar om att det satsas för lite på kompetensutveckling. Möjligheterna till att 
bedriva en digital undervisning finns men lärarna får inte de förutsättningar som krävs. 

Det är alldeles för sällan vi får gå på utbildningar. Jag har fått förmånen att åka 
på Sättmässan i Stockholm som var en stor mässa i två dagar som gick ut på det 
här med IKT. Det var jättebra föreläsningar och det var all teknik som bara är 
möjlig att kunna använda inom skolans värld. Men om det blir en sån input och en 
sån dag på tio år är det alldeles för lite. Jag kan känna det att jag ligger efter, att 
jag inte hänger med fast jag ändå är intresserad och tycker det är roligt. (Lärare 
2) 

Något som lärare 2 poängterar är att den digitala kompetensen grundas i deras eget intresse 
men att det inte är tillräckligt om de inte får gå på utbildningar.  
 
Lärare 4 beskriver sin digitala kompetens och relaterar den till den lärarutbildning som läraren 
har studerat.  

Jag tycker inte att jag saknar en digital kompetens. Jag tycker att utbildningen 
hade kunnat varit mer fokuserad på det digitala eftersom det ändå blivit en stor del 
av undervisningen och tillkommit till läroplanen. Men det var ett tag sedan som 
jag började att plugga. Det var precis i den här fasen när läroplanen revideras. 
Jag vet inte hur det ser ut idag. (Lärare 4)  

Lärare 4 anser sig inte sakna en digital kompetens trots lite fokus på digital kompetens i 
utbildningen. 
 
Lärare 5 beskriver sin digitala kompetens utifrån sitt specifika ämne och vad läraren ser som 
behöver utvecklas för kompetens:  
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Kanske inom 3-D. Jag har gått lite inom 3-D och lite såna program men det skulle 
jag gärna göra lite mera faktiskt. Just hur jag kan använda mig av det i skolan på 
ett bra sätt med den här åldersgruppen. Vad som är aktuellt och relevant att jobba 
med. (Lärare 5)  

 
5.3 Ramfaktorer som hinder i undervisningen  
I följande avsnitt presenteras resultatet i fem teman. Dessa är det pedagogiska ramsystemet, 
de administrativa ramarna, resursrelaterade ramar, organisationsrelaterade ramar och ramar i 
förhållande till eleverna och deras kulturella bakgrund. Det sista temat ”ramar i förhållande 
till eleverna” kommer ytterligare att delas upp i underkategorier som är elevernas motivation, 
elevernas förutsättningar och stöd från föräldrarna. 
 

5.3.1 Det pedagogiska ramsystemet 
De faktorer som framkommer i intervjuerna är lagar, regler, läroplanen, lärarens tolkningar 
och uppfattningar och kulturen på arbetsplatsen. Lärare 4 beskriver lärarens tolkningar och 
uppfattningar så här.  

Vad händer om vi helt plötsligt skriver med digitala läromedel i kursplanen? Trots 
att alla lärare inte fått någon utbildning eller förkunskap kring det. Lärarens 
tolkning där får man hoppas att eller ha en tillit till lärarna följer läroplanen. Det 
ingår i deras professionella roll som lärare. Där måste man lämna utrymme för 
tolkning. Alla de här ramarna är omständigheter som ger konsekvenser på olika 
sätt. (Lärare 4)  

Lärare 4 berättar om vad som ingår i lärarprofessionen och de förändringar som skett i 
lärarrollen i och med digitaliseringen. Vad blir konsekvenserna av att skriva in digitala 
läromedel i kursplanen?  
 
Kulturen på arbetsplatsen kan influera lärarna till att använda digitala verktyg.  

Kulturen på en arbetsplats kan påverka dels vad vi får för förutsättningar och hur 
de andra i kollegiet är. Är de på och vill använda så hjälps vi åt. (Lärare 6)  

Det lärare 6 lägger fram är att det krävs att kollegorna arbetar tillsammans för möjligheten att 
utveckla sin digitala kompetens.  
 
Kulturen som råder på skolan avgör vilka arbetsmetoder som används i undervisningen vilket 
lärare 2 beskriver så här.  

På den här skolan där vi har väldigt många elever från olika kulturer. Vi har barn 
med olika diagnoser. Vi har barn som är ganska svaga så behöver dem att vi 
jobbar ihop genom lärarledda lektioner. Jag är glad att forskningen visar det nu 
för äntligen får vi lite creed för det sättet som vi jobbar på här. Att eleverna inte 
sitter och forskar utan jag leder lektionen. Vi läser böcker och vi använder penna 
ibland. (Lärare 2)  

Lärare 2 påpekar att det inte går att enbart förlita sig på en digital undervisning. För att 
tillgodose elevernas behov behövs mycket stöd ifrån läraren och att kombinera med en analog 
undervisning också.  
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De läroplaner och bestämmelser som finns begränsar undervisningen och går även in i de 
administrativa ramarna som schema och timplan vilket lärare 3 berör nedan.  

Jag förstår varför timplanen finns och schema och sådana saker. Det är klart att 
den ger struktur och ger struktur till barnen. Däremot i undervisningen kan jag 
känna att den sätter hinder för det är så fastsatt. Då kan jag känna, varför kan vi 
inte bara jobba i de ämnena som eleverna behöver mer stöd i och lite mindre i de 
som de klarar. Det kan man ibland känna en frustration över. Att man väger upp, 
att målet någonstans blir att alla barnen når målen. De lär sig de dem ska men 
vägen dit kan vara olika. Upplevelsen av skolan, vår syn på kunskap och 
utveckling hos barn och där ligger skolan efter. Vi har fortfarande åldersindelade 
klasser. Alla som är nio år ska klara det här. Gör de inte det då får vi göra lite 
special men ändå försöka att eleven ska in i normen. (Lärare 3)  

En intressant aspekt som lyfts av lärare 3 är skolans kunskapssyn. Att det finns ramfaktorer 
som begränsar undervisningen som skapas av samhället. Alla elever ska studera ett visst antal 
timmar per ämne och att elevernas ålder styr kunskapsmålen. Den ramfaktorn som inte tas 
hänsyn till i detta fall är att eleverna har olika förutsättningar för att nå målen.  
 
Lärare 6 diskuterar om hur ramfaktorer som läroplanen och läromedel kan hämma 
undervisningen.  

Där är den nya läroplanen eller ja den är från 2011. Det ändrades där på något 
vis. Det blev mer som skulle in och om vi tittar på läromedlen så lägger sig de inte 
på den lägsta nivån utan de går lite över. Det betyder att vi kanske inte behöver 
göra allt i böckerna. Böckerna styr för mycket. Ett läromedel styr vad du ska 
kunna och vad du ska hinna. Jag tror att är jag trygg i sitt ämne så vet jag att det 
där kan vi hoppa över. (Lärare 6)  

Lärarna måste själva avgöra vad som är relevant att ta med i undervisningen. Tidsbristen och 
kunskapsnivån gör att lärarna måste sålla ut vad som är viktigt att ta med i sin undervisning 
utifrån de läromedel som finns. Detta kräver att läraren besitter en tillräcklig ämneskunskap 
för att kunna avgöra detta. 
 
5.3.2 De administrativa ramarna 
Faktorer enligt de administrativa ramarna som framförs är lärarnas arbetstid, schema, skolans 
policy, fackliga avtal och klasstorleken.  
 
Ramfaktorn klasstorlek och möjligheten till att individanpassa undervisningen benämns så här 
av lärare 4. 

Desto fler du har desto svårare att individanpassa undervisningen. Det finns fler 
att anpassa till. Förra terminen hade vi en grupp på sju elever. Det kan man tänka 
att det är trevligt. Men det var tvärtom. Det vart en för tight grupp. Jag tror att de 
fick mindre respekt för oss som lärare eftersom det blev en liten och tight grupp. 
Senare tillkom det åtta elever det här läsåret och det blev något helt annat. Vad 
det kan bero på är intressant. (Lärare 4)  

Lärare 4 berättar om hur klasstorleken påverkar undervisningen och att gruppdynamiken ger 
konsekvenser för hur läraren respekteras av eleverna.  
 
Lärare 5 diskuterar ramfaktorer utifrån ett samband mellan gruppstorleken, tidsaspekten samt 
materiella resurser.  
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Något som alltid är en ramfaktor som jag tycker påverkar är gruppstorleken. Det 
är svårt att handleda om de är allt för många. Sen är det naturligtvis utrustning 
om vi tänker att vi ska jobba med det som jag pratar om med 3-D digitalt. Då 
behövs speciell utrustning som vi inte har. Vi har varit inne på att köpa en 3-D 
skrivare och det har jag fått klartecken att göra. Däremot måste jag ta reda på när 
jag ska hinna göra det. Tid är alltid en ramfaktor tycker jag som är svår. (Lärare 
5)  

Gruppstorleken inverkar på kvaliteten i undervisningen, om det är för många elever hinner 
inte läraren hjälpa alla. Det i sin tur påverkar deras förutsättningar till att nå lärandemålen.  
 
En problematik är tidsaspekten och lärarnas förutsättningar för att undervisa digitalt.  

Jag skulle inte vilja skylla på lärarnas digitala kompetens heller däremot skulle 
jag säga att tiden till att lära sig saker inte finns. Förutsättningarna för att hinna 
gå in i klassrummet och förbereda smart boarden innan barnen kommer. Den 
förutsättningen finns inte alltid. För det är lätt att säga det här att det är lärarna 
som inte kan. Det är någonstans att jo de kan men om man står bland tjugofem 
barn och ska ringa hem, någon står och är sjuk och någon är ledsen, då ställer 
man sig inte och säger vänta jag måste gå och starta smart boarden. Då görs en 
egen övervägning. En avvägning av att barnen är viktigare. (Lärare 3)  

Det lärare 3 poängterar är att situationen avgör hur lektionen kan genomföras och om en 
digital undervisning blir möjlig.   
 

5.3.3 Resursrelaterade ramar 
Informanterna nämner de resursrelaterade ramarna som de som är mest framträdande i 
undervisningen. När det uppstår problem med tekniken blir det ett hinder och det resulterar i 
att lärarna måste planera dubbelt till lektionerna. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv styrs det 
även av bemanningen på skolan. Lärarna får vara vikarier för det är vikariestopp på skolorna. 

Det är skittufft just nu på skolorna. Vi har inköpsstopp. Vi har vikariestopp såna 
saker påverkar otroligt mycket. Om någon är sjuk får vi inte ta in en vikarie. Det 
påverkar otroligt mycket för de här eleverna. Framför allt när vi har elever med 
någon sorts problematik. När de inte är som det brukar vara. Det blir tufft för 
dem. Ekonomin är det som påverkar absolut mest. (Lärare 1)  

Lärarnas arbetsbelastning ökar på grund av vikariestopp på skolorna vilket påverkar 
kvaliteten i undervisningen.  

Det handlar väl i sin tur om eller i nästa steg blir det ekonomin och bemanningen 
på skolan. Då styr ekonomin hur många som jobbar där. Det är inte inköpen av 
grejerna som är problemet. Vi har jättemycket grejer men vi får inte fart på 
användning av det. (Lärare 3) 

Lärare 3 klargör att problemet med en digital undervisningen är inte att de saknar materiella 
resurser utan snarare tiden. Tiden finns inte för att lärarna ska hinna använda och lära sig de 
digitala verktygen som finns.  
 
På en del skolor finns möjlighet till att lämna och låsa in datorerna på skolan. Detta betyder 
att de elever som inte får lämna datorerna i skolan måste ta med dem hem varje dag och ladda 
dem under natten. Det i sin tur bidrar till att eleverna ibland glömmer datorn hemma eller 
glömmer att ladda den.  
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Lärare 2 berättar om hindrande villkor bland ramfaktorer: 

När nätet inte fungerar. Det är irriterande när det bara står och laggar. Det kan 
det göra precis den lektionen när jag tycker att det här kommer att bli glasklart 
och då kommer vi inte in. När de inte har datorer med sig. När datorer går sönder. 
Det kommer en ny elev och det tar en månad innan vi får en ny dator till den 
eleven. När det plötsligt är så att det är tio elever som behöver ladda så man ska 
flytta om många elever i klassrummet. Det gör att det blir stökigt och tar lång tid. 
(Lärare 2) 

Återigen kommer läraren in på svårigheten med digitaliseringen kontra verkligheten i skolan. 
Eleverna har stort ansvar när de har egna datorer. Det är upptill dem att se att de är laddade 
och att de är försiktiga med datorerna.  
 
En annan ramfaktor är att tekniken måste användas kontinuerligt för att den ska fungera. 

Det har man nog kommit fram till att tekniken idag förutsätter att man ska 
använda den ofta för att den ska fungera. Använder du inte en Ipad på ett halvår 
hoppar den ur sitt system och nätverk. Då när den här läraren sätter igång och ska 
använda den en gång då funkar den inte. Det blir lite motstånd att börja. Medans 
en annan som använder den ofta tycker det är lätt för det funkar alltid då använder 
man datorn. Så huret (sic!), hur man ska använda det tror jag finns men vi gör det 
inte för att det är osmidigt. (Lärare 3) 

Det lärare 3 belyser är att lärarna vet hur digitala verktyg ska användas men när tekniken inte 
fungerar uppstår ett motstånd. Detta bidrar till att det är lättare att använda en mer analog 
undervisning.  
 
En annan ramfaktor är den digitala lärplattformen som skolan köpt in vilket begränsar 
undervisningen.  

Vi har Microsoft. Deras lösning men den använder vi inte för den är för svår för 
eleverna. Vi skulle vilja ha Google classroom som en lärplattform för eleverna. 
Det blir också någonting som påverkar utbildningen. Om de gör ett digitalt arbete 
måste vi ändå göra det skriftligt. För de kan inte lämna in en uppgift digitalt och få 
bedömningen digitalt. Vi använder någonting som ett system som vi inte kan 
använda till eleverna. (Lärare 4)  

Det lärare 4 redogör för är att förutsättningarna för att arbeta digitalt stöds inte av den 
lärplattform som skolan har. Systemet som läraren och eleverna ska använda sig av är 
oanvändbar när det gäller den digitala undervisningen. Anledningen till detta är att 
plattformen är för komplicerad för eleverna. Den är anpassad för äldre elever. Det blir dubbelt 
arbete för både läraren och för eleverna att använda en digital undervisning.  
 
Ytterligare en resursrelaterad faktor är ergonomiska faktorer som beskrivs nedan.  

Ergonomiskt. På mellanstadiet här har vi klasslärarsystem men eleverna möter 
många andra lärare också för det beror lite på vad vi har för behörighet. Då kan 
de träffa och ha en lärare i matte, en i engelska, någon i språkval. Om alla lärare 
utan att vi samplanerar och bestämmer att idag ska de sitta och jobba med dator. 
Kan det bli väldigt mycket att de sitter vid en dator. Alla sitter på samma stol som 
absolut inte är anpassad för att sitta och jobba vid en dator. Vi har inga sådana 
hjälpmedel. (Lärare 2)  
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Eleverna får inga ergonomiska hjälpmedel för att sitta vid en dator en hel skoldag. 
Undervisningen drabbas på så sätt att eleverna tappar motivationen och deras fysik blir också 
påverkad.  
 
5.3.4 Organisationsrelaterade ramar  
De organisationsrelaterade ramarna berör de sociala förhållandena, skolans kultur och 
ledning. Det har skett en hopslagning mellan två skolor som låg i skilda socioekonomiska 
områden. Förut var det två stycken F- 6 skolor men nu har det blivit en F-2 skola och en 
årskurs 3–6 skola. Det ena området var ett välbärgat område och i det andra området bor 
familjer som har en sämre socioekonomisk ställning. Därav är det intressant att se de 
ramfaktorer som berör de sociala förhållandena och skolans kultur.  

En annan förutsättning som skolor har är skolområden och upptagningsområden. 
Det är en ramfaktor tänker jag. Det har vi gått runt lite i och med att vi slog ihop 
två skolor som låg i två olika områden. (Lärare 3) 

Det som lärare 3 nämner som en faktor som kan påverka de sociala förhållanden och kulturen 
på skolan är upptagningsområden. Upptagningsområdena bidrar till att skapa homogena 
skolor.  

Socioekonomiska skilda områden. Det har varit skillnader i klasserna också. De 
har haft skilda resultat kan man säga, jättestarka barn och lågt presterande barn 
och vi har haft samma rektor. Det har varit en anledning till att vi måste göra 
något åt detta. Vi kan inte ha den här segregerade skolan för de har Nyköpings 
kommun lite av ett problem med att det är väldigt segregerade områden. Det är en 
anledning till att vi behövde göra någonting. (Lärare 3)  

Det lärare 3 betonar är att de socioekonomiska faktorerna inverkar på undervisningen i och 
med att eleverna får skilda resultat. För att motverka segregationen valde skolans ledning att 
slå ihop två skolor från olika områden.  
 
Lärare 3 beskriver här skolans kultur efter ihop slagningen.  

Ja det är jätteintressant att se vad som händer. Blev det någon skillnad? Vi har 
haft ganska olika skolkulturer på skolorna också och vilken kultur har det blivit 
nu? Vad har den formats till när vi har slagits ihop? (Lärare 3)  

Några klasser har börjat att mixa barn till exempel på slöjd eller på idrotten. För 
vi behöll de gamla klasserna för att det inte skulle bli en för stor förändring. 
Eleverna har fått behålla sina lärare i ganska stor mån. I de mixade klasserna har 
det blivit jättebra på de här timmarna när vi blandar barnen. Det är häftigt att se. 
I vissa klasser ser vi att de skulle behöva blandas lite. Resultaten har vi inte börjat 
att se något av än för att det har gått en så kort tid. (Lärare 3)  

Det som lärare 3 lyfter är det intressanta med ihop slagningen är att jämföra elevernas resultat 
mot tidigare. Däremot har det gått för kort tid för att kunna avgöra det.  
 
Lärare 1 beskriver hur skolan kan arbeta för att minska ojämlikheten i de segregerade 
områdena.  

Jag har verkligen funderat på det med sociala förhållanden eller socioekonomiska 
förhållanden men på den skolan där jag jobbar nu är ganska homogen. Det är inte 
så stora skillnader. När jag jobbade på min förra skola fanns det två områden, ett 
område där SOS hade lägenheter och ett överklassområde. Vi upplevde ingen 
skillnaden men vi försökte att bedriva så mycket undervisning som möjligt i skolan. 
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Där kan vi någonstans få en skillnad i att de blir nästan en klassfråga om du har 
en förälder som är analfabet och inte kan hjälpa dig. På en sån skola var vi 
tvungna att ha läxhjälp på skolan för att inte det skulle bli den här skillnaden. På 
min nuvarande skola är det inte lika stor skillnad eller socioekonomiska 
förhållanden. Det är klart att det är skillnad utifrån föräldrarna, det behöver inte 
alltid ha att göra med socioekonomiska förhållanden att göra. (Lärare 1)  

För att minska ojämlikhetsklyftan kan skolor erbjuda läxhjälp för eleverna. Det är upptill 
skolan att se till att eleverna får liknande förutsättningar för att nå målen.  
 
5.3.5 Ramar i förhållande till eleverna och deras kulturella bakgrund 

De ramar som finns i relation till eleverna omfattar elevernas motivation, elevernas 
förutsättningar och stöd från föräldrarna.  
 
Elevernas motivation kan påverkas både positivt och negativt av den digitala undervisningen. 
Lärare 4 diskuterar svårigheten med en digital undervisning.   

För vissa barn så är det inte lättare utan svårare. För sätter du dig vid en dator 
hamnar du på Youtube. Det är jättesvårt för barn som har svårt med 
impulskontrollen och göra det man tycker är roligt. För dem är det nästan tortyr 
att sätta de framför en dator där de har hela internet framför sig. Med massor av 
skoj att göra. Så det beror på hur det barnet är som person. Om det klarar av att 
stå emot det och förstår att jag ska göra det här nu. (Lärare 4)  

Det som framkommer i citatet är att elever har svårt att fokusera på lektionen när det finns 
annat som är roligare att göra på en dator.  
 
Elevernas kunskapsinhämtning blir sämre i och med att de distraheras av tillgängligheten som 
finns via de digitala medierna.  

Vi har pratat mycket om mobiler och sånt och att samla in mobiler i och med att 
forskningen visar att det stör så mycket. Det här blir samma effekt egentligen. Att 
sitta och ignorera eller nej nu ska jag inte gå in på det där spelet nu ska jag jobba 
med det här. Det tar mycket energi i sig bara att ignorera. Det blir lite samma 
problem. Okej vi har fått bort mobilen men det finns samtidigt där i den där 
datorn, tillgång till de här grejerna. Det kan vara ett hinder för visa. (Lärare 5)  

Lärare 5 framhåller att de inte ser några positiva effekter trots att de infört mobilförbud. Nu 
använder eleverna datorerna på lektionerna istället för mobiltelefonerna vilket stör deras 
lärande.  
 
En nackdel med Google classroom som ger konsekvenser för elevernas motivation och 
förutsättningar beskrivs nedan av lärare 6.  

Det vet jag själv, så hinner jag inte färdigt en uppgift så kommer det en ny. De 
kommer hela tiden på efterkälken till slut har de inte koll på någonting och har 
man svårigheter då också så. Då har vi gjort så att vi hjälpt dem och tagit bort 
uppgifter om jag pratar med läraren då förstås. (Lärare 6)  

I Google classroom blir eleverna överösta med information och nya uppgifter vilket gör det 
svårt för dem att sortera informationen. Deras motivation till att göra uppgifterna och att lära 
sig påverkas av detta.  
 
Lärare 4 nämner en positiv aspekt kring elevernas motivation.  
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Jag ser att jag kan tillgodose dessa behov lättare med ett digitalt arbete. Eftersom 
jag har en elev som är omotiverad i matte men så kan man hitta det här digitala 
läromedlet då gör hen mest i hela klassen. (Lärare 4) 

 
5.3.5.1 Elevernas förutsättningar 
Lärare 1 berättar om elevernas kunskaper om datorer utifrån vilka kunskaper de besitter idag 
och vilka kunskaper som de saknar eller har blivit sämre på i och med digitaliseringen.  

En grej som blir ett hinder som är det klassiska som fanns när jag gick i skolan är 
datorkunskap. Nu har vi inte det på samma sätt. Den bakas in i den vanliga 
undervisningen. Barnen kan mycket om datorer. De spelar spel jättebra men att 
skriva texter, som jag fick göra när jag gick i skolan och att lära sig att använda 
Word. Nu kan inte barnen det. Som det var förr när vi hade datorkunskap då fick 
vi tid för det. Tid till att lära sig. Det känns dumt, vi kan inte ställa krav på 
eleverna att de ska kunna det här när de inte får chans att träna på det. (Lärare 1) 

Digitaliseringen medför att eleverna kan mycket om datorer däremot saknar de kunskaper i 
Word och att skriva egna texter. Det som saknas i läroplanen är datakunskap.  
 
När ramfaktorer blir ett hinder i undervisningen framställer lärare 3 så här.  

När? De tänker jag att ramfaktorerna blir ett hinder när barnen inte följer 
normen. För ramfaktorerna är utformade efter någon slags normal idé om barn. 
Hur barnen är och hur det tar sig i utryck. (Lärare 3)  

Det som lärare 3 vidhåller är att när eleverna är åldersindelade i klasser innebär det inte att 
utgå ifrån den enskilda elevens förutsättningar och behov.  
 
Hur ramfaktorer blir ett hinder innebär att systemet som skolan är inom medför att lärarna inte 
har möjligheter till att hjälpa alla elever.  

Hur? Jag tror att konsekvensen blir många frustrerade lärare som ser behov hos 
barn som varken har utrymme eller möjlighet att hjälpa. För att vi är i systemet. Vi 
ser barn som inte får den hjälp som de skulle behöva. De kanske skulle behöva 
jobba jättemycket mer med hur man är mot andra och hur man är i grupp och hur 
man jobbar med sig själv. Vi missar det för att vi fokuserar på gånger tabellen 
istället vilket det barnet ändå inte är mottaglig för just nu. (Lärare 3)  

Utifrån digitaliseringen och det lärare 3 berättar om ovan är meningen att undervisningen ska 
individanpassas utefter elevernas behov och förutsättningar.  
 
En annan ramfaktor är de förutsättningarna som eleverna har med sig hemifrån.  

Vilka förutsättningar som eleverna har hemma. Det påverkar också jättemycket, 
har barnen föräldrar som jobbar skift så kanske de inte har någon som kan hjälpa 
dem med matteläxan. Förr i tiden lärde de sig liggande stolen. Det används inte 
längre. Nu är det kort division och multiplikation. Då kanske eleven inte kan få 
hjälp hemma med läxan och förstå den för pappa kan bara liggande stolen. Vilken 
utbildningsnivå som föräldrarna har spelar också roll och vilken syn de har på 
skolan. (Lärare 4)  

Det som lärare 4 uttrycker är att föräldrarnas syn på skola och utbildning påverkar elevernas 
möjligheter till lärande.  
 
För elever som har olika problematik är en dator ett hjälpmedel som de inte kan klara sig utan.  
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Föräldrar som har barn som har tex språkstörning, dyslexi eller har andra 
diagnoser. Då är det ett måste. Det är fullständigt nödvändigt att ha en dator. Det 
är som att säga att du måste ha glasögon när du inte ser eller en rullstol när du 
inte kan gå. (Lärare 2)  

Här beskriver lärare 2 vilka möjligheter digitaliseringen medför för elever som är i behov av 
särskilt stöd eller anpassningar.  
 
Lärare 1 presenterar hur de jobbar på skolan för att utgå ifrån alla elevers olika förutsättningar 
för lärande.  

I min klass har jag tjugofyra elever som är skrivna i min klass. Men två elever har 
undervisning i annan klass. Den ena har i en klass över och den ena i en klass 
under. Vi jobbar inte så hårt efter ålder. Elever med särskilda behov få vara i ett 
sammanhang där de lyckas. Där de får sin bästa dag. Det spelar ingen roll om det 
är i min klass eller i en annan klass med andra vänner så får det vara så. Vi 
försöker att hitta det som funkar bäst för eleven. (Lärare 1)  

Det intressanta i lärare 1 utsaga är en ramfaktor som uppkommit tidigare nämligen att 
eleverna är åldersindelade. På denna skolan utgår lärarna ifrån elevernas förutsättningar och 
behov för att de ska få de möjligheter som eleven behöver för att nå lärandemålen.  

Varför blir ramfaktorer ett hinder för att kunna följa läroplanen? Lärare 3 svarar så 
här på följande fråga.  

Det enda självklara svaret där är att vi jobbar med människor. Människor är inte 
raka vägar eller linjer utan de är olika. Samtidigt behövs strukturer också för att 
styra upp det. (Lärare 3)  

Det som lärare 3 sätter fingret på är att det är bra att läroplanen finns för skolan behöver 
struktur. Det hinder som finns för att följa läroplanen är att eleverna är enskilda individer och 
att alla elever inte passar in i ramverket som finns.  
 
En annan aspekt som nämns utifrån faktorer kring elevernas förutsättningar är hur media och 
samhället påverkar vad eleverna tar med sig in i klassrummet.  

Men sen har vi också influensers. För det är en stor del utav barnens vardag nu, 
Youtube och Instagram. Vilken bild får dem? För de lär säkert också prata om sin 
skolgång. Hur pratar dem om skolan? Är det en stor influens som påverkar en 
elevs vardag väldigt mycket för att de ser upp till den personen och så säger den 
att jag hade tretton F i skolan. (Lärare 4)  

Lärare 4 är inne på samma spår här som tidigare när det gäller elevernas vårdnadshavare. 
Elevernas förutsättningar styrs utifrån hur föräldrar eller media pratar om skolan.  

Vi har inte pratat om det här med media. Vet inte om det är en ramfaktor men det 
påverkar i skolan, media och samhället eller samhällsutvecklingen. Det påverkar 
skolan och hur det är här. Vad barnen har med sig in i klassrummet när de 
kommer utifrån. Det handlar också om vad föräldrar läser i media om skolan. Hur 
det är i skolan och sådana saker. Det är på gott och ont. Det är kul att föräldrarna 
är intresserade utav skolan. Men så kanske man läser rubriker som inte handlar 
om oss egentligen. Som handlar om något annat och tror på det utan att vara 
kritisk. Detta är inte bra varför gör ni så här? Ja fast vi inte har gjort så. 
Förutfattade meningar och ryktesväg. (Lärare 3)  
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Lärare 3 skildrar en konsekvens av den bild av skolan som media kan framställa. 
Vårdnadshavarna tror på det som de ser i media utan att vara kritiska vilket leder till att 
skolan och lärarna får kritik för saker de ej gjort. Det tar tid från lektionsplanering bland 
annat.  
 
5.3.5.2 Stöd från föräldrarna 
Stöd från föräldrarna är viktigt i elevernas lärandeprocess gällande produktion av kunskap och 
information. Andra viktiga personer är all personal som arbetar på skolan. 

Föräldrarna är jätteviktiga. Kollegorna runt i kring. Alla på skolan som jobbar på 
skolan oavsett om det är matbespisnings personalen. Det är nästa nivå som vi 
kallar barnungdom och kultur BUK. De som bestämmer över skolan på nästa nivå 
också jätteviktiga stödfunktioner som vi kan ringa och fråga om hjälp. Det blir upp 
till politiker men de är inte så nära till mig. Men det hänger ändå ihop. Jag skulle 
nog säga föräldrar och eleverna också. (Lärare 3) 

Det lärare 3 ringar in är hur skolan styrs på en hierarkisk nivå. Dessa nivåer påverkar 
undervisningen på olika sätt.  
 
Vårdnadshavarna kan både hindra och stödja elevernas lärande. När det gäller att stödja 
handlar det om att prata positivt om skolan. De istället som hindrar är de föräldrar som pratar 
negativt om skolan. Det kan även vara faktorer som  
möjlighet till läxhjälp.  

Dem är viktiga på det sättet att om de visar intresse för det som vi håller på med 
här. De sitter tillsammans och kollar i classroom på uppgifter som vi gör här, 
tittar på någon film tillsammans som handlar om någonting som de gör i skolan 
och läser någon text. Jag tror det är väldigt avgörande man kan se det på eleverna 
också. (Lärare 5)  

Lärare 5 betonar att stödet ifrån föräldrarna hör ihop med elevernas motivation.  
 
Föräldrarna kan ha åsikter om att eleverna har fått en egen bärbar dator redan i årskurs 4. 
Detta beskriver lärare 2 så här.  

Ja om vi säger så här de kan hindra genom att säga att mitt barn inte får ta med 
datorn hem. Då kan vi inte använda datorn och ge en läxa där de ska gå hem och 
titta på ett arbete eller göra en uppgift på datorn. Alla föräldrar har egentligen 
synpunkter på att barnen kommer hem med en sån dyrbar sak som en dator när 
man går i årskurs fyra. För många föräldrar tycker att de är för små. Det tycker 
jag också. Ja tycker att de är jättebra att de får men att de skulle lämnas på 
skolan. (Lärare 2)  

Den digitala undervisningen kan hindras genom att föräldrarna är emot att eleverna har egna 
datorer.  
 
6. Analys  

I nedanstående analysdel kommer resultatet att analyseras med utgångspunkt i 
ramfaktorteorin. I likhet med tidigare avsnitt har Lundgrens (i Imsen) fem grundläggande 
ramfaktorer använts för att tematisera de faktorer som ska analyseras.  
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6.1 Det pedagogiska ramsystemet  
Resultatet som framkommit enligt faktorer som finns inom de pedagogiska ramarna är lagar, 
regler, läroplanen, lärarens tolkningar och uppfattningar och kulturen på arbetsplatsen (Imsen, 
1999). Ett påtagligt hinder för hur läroplanen verkställs är lärarnas tolkningar och 
uppfattningar kring den digitala undervisningen. I utsagorna anges lärarnas digitala 
kompetens och de digitala läromedlen som viktiga faktorer gällande undervisningen. 
Informanterna har delade uppfattningar om de anser sig ha adekvat digital kompetens. 
Kulturen på arbetsplatsen kan både bidra och hindra till användningen av digitala verktyg i 
undervisningen. Bidra genom att det finns flera intresserade lärare som hjälps åt och lär 
varandra. Hindra genom att de agerar enligt motsatsen. Kulturen blir en avgörande faktor för 
hur undervisningen bedrivs. Dessa faktorer utifrån de pedagogiska ramarna handlar om 
samverkan vilket är centralt i reproduktionsteorin. Skola och undervisning har som ändamål 
att bidra till att reproducera kunskaper och färdigheter som finns i samhället och som är 
viktiga både för samhället och för individen (Säljö, 2019).  
Skolväsendet styrs på flera hierarkiska nivåer (Skolverket, 2019b). Grundskolan regleras av 
skollagen (SFS 2010:800). Skollagen består av värdegrunden, övergripande mål och riktlinjer 
för skolans verksamhet som riksdagen beslutar om. Läroplanen Lgr 11 är en förordning som 
utfärdas av regeringen som skolorna är skyldiga att följa (a.a.). Nästa nivå är skolans lokala 
läroplan där lärarna bestämmer hur undervisningen ska genomföras. Undervisningen blir 
därmed styrd både från politiskt håll och ifrån den egna verksamheten. Undervisningens mål 
påverkas av styrdokument och beslut på olika nivåer som läraren ska förhålla sig till. (a.a.)  
 
Politiker har beslutat om digitaliseringen men ej sett till de ramfaktorer som inverkar på 
undervisningen. Ett övergripande problem är svårigheten med tillämpningen av 
digitaliseringen kontra hur det fungerar i praktiken i skolan. Eleverna har stort ansvar när de 
har egna datorer. Det är upptill dem att se att de är laddade och att de är försiktiga med 
datorerna. Utifrån reproduktionsteorin bottnar problemet i att skolan styrs hierarkiskt och att 
det inte finns någon samverkan mellan de olika nivåerna (Lindblad et al, 1999). En 
konsekvens av detta blir att eleverna informations och kunskapsinhämtning försvåras.  
 
Hur lärarna betraktar sin digitala kompetens leder till att det skapas olika möjligheter eller 
begränsningar i att hjälpa eleverna i deras process kring produktion och reproduktion av 
kunskap. Det i sin tur påverkar de pedagogiska handlingarna som blir möjliga i 
undervisningen (Gustafsson, 1999). Det ger en påföljd för likvärdigheten. 
Likvärdighetsperspektivet är implementerat i läroplanen som berör de pedagogiska 
processerna som sker i skolan (Skolverket, 2018). Det går även att relatera till den digitala 
kompetensen i och med att det finns krav i läroplanen att lärare ska kunna använda digitala 
verktyg i sin undervisning. När det gäller läromedel har lärarna möjlighet att välja vilka 
läromedel de ska använda men däremot styrs valet av läromedel utifrån innehållet i 
läroplanen. De här strukturella förhållanden som finns utanför undervisningen som kommer 
från läroplanen inverkar på hur deras undervisning genomförs och till sist resultatet 
(Lindblad, Linde & Naeslund,1999). Resultatet visas genom elevernas produktion och 
reproduktion av kunskap.  
 
Moderniseringen av skolväsendet har bidragit till en förändrad kunskapssyn. I relation till 
reproduktionsteorin innebär det att lärarnas tolkningar och uppfattningar kring sin digitala 
kompetens och undervisningen bygger på deras kunskapssyn (Lindblad et al, 1999). Den 
representeras av de värderingar, uppfattningar och erfarenheter som lärarna har vilken 
återspeglats i deras undervisning. Deras syn på kunskap, utbildning och kunskapsutveckling i 



 24  

förhållande till samhället ger konsekvenser för eleverna och vilken information och kunskap 
som de producera och reproducerar. Här finns också ett samband med en likvärdig 
undervisning som grundas i värderingar.  
 
6.2 De administrativa ramarna  
Det framkommer i resultatet att faktorer som lärarnas arbetstid, schema och klasstorleken 
inverkar på svårigheten att individanpassa undervisningen samt på elevernas resultat. 
Lärarnas arbetstid och schema kan bli ett hinder för att lärarna inte ges de förutsättningar som 
krävs för att undervisa digitalt. Det är många elever som läraren ska hinna med och eleverna 
på mellanstadiet är inte mogna att ta eget ansvar på lektionerna. I lärarrollen är det är många 
olika delar och uppgifter som ingår som planering, utvecklingssamtal, rättning och kontakt 
med föräldrarna bland annat. Digitaliseringen har ökat lärarnas arbetsbörda med tanke på att 
de måste planera dubbelt om tekniken inte fungerar. Enligt ramfaktorteorin är tidsaspekten en 
faktor som lärarna inte alls kan påverka (Dahllöf, 1999). Digitaliseringen kan även stödja 
undervisningspraktiken genom att det är lättare att individanpassa till elever som är i behov av 
särskilt stöd. Återigen uppkommer samma problematik att samverkan mellan de olika 
nivåerna som skolan styrs av inte fungerar. Faktorer som lärarnas arbetstid, schema och 
klasstorlek är faktorer som beslutas om på en högre nivå (Gustafsson, 1999).  
Klasstorleken är en faktor som läraren inte kan påverka eller kontrollera som bestäms utifrån 
skolpolitiska beslut (Dahllöf, 1999). Däremot kan läraren välja arbetssätt beroende på 
klassens storlek. Det är givet att desto fler elever desto svårare att individanpassa 
undervisningen. En aspekt som framkom i resultatet som är intressant att diskutera är hur 
gruppstorleken berör elevundervisningen och dess effekter på kunskapsresultaten (Dahllöf, 
1999). Detta berättar lärare 4 om att undervisningen blev svårare att utföra när gruppen endast 
bestod av sju stycken elever. Lärare 4 upplevde en positiv effekt i undervisningen och 
elevernas lärande näst kommande termin när klassen blev det dubbla antal elever. 
Gruppdynamiken styr produktion och reproduktion av kunskap.  
 
6.3 Resursrelaterade ramar 
Materiella och ekonomiska faktorer är det som informanterna anser påverkar mest. Det finns 
goda möjligheter för en digital undervisning. Det är inte ett hinder att det saknas digitala 
verktyg snarare att få tiden till att använda de. Om tiden inte finns för att använda verktygen 
och de används för sällan kommer tekniken att sluta fungera. Den materiella faktorn är en 
förutsättning i undervisningen för att eleverna ska kunna producera och reproducera 
kunskaper för att tillhandahålla en digital kompetens. Däremot finns det andra faktorer som 
blir hinder i denna process som tiden och ekonomiska faktorer (Dahllöf, 1999).  
Ekonomi som en ramfaktor styrs av politiska beslut och den budget som skolan har att tillgå. 
Ramarna som berör ekonomiska och juridiska faktorer för styrningen av skolan är inget som 
lärarna har inflytande över (Gustafsson, 1999). Ur en ekonomisk synvinkel styr ekonomin 
över elevernas möjligheter till att nå lärandemålen. I resultatet framkommer det att skolan inte 
får ta in vikarier om läraren är sjuk alternativt får de ordinarie lärarna täcka upp för varandra 
vid sjukdom. Det blir ännu en faktor som ökar lärarnas arbetsbelastning vilket också innebär 
en risk för eleverna att inte nå målen.  
En materiell och ekonomisk faktor som nämns som ett hinder i undervisningen för att arbeta 
digitalt är den lärplattform som skolan köpt in. Det blir problematiskt både för läraren och för 
eleverna att använda och utveckla sin digitala kompetens när det inte finns någon möjlighet 
att skicka in arbeten digitalt. Det blir dubbelt arbete för eleverna om de först ska skriva arbetet 
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digitalt för att sedan lämna in det skriftligt. Detta i sin tur påverkar möjligheten att följa 
läroplanen och även elevernas möjligheter att nå kunskapsmålen. 
 
6.4 Organisationsrelaterade ramar 
Det som framkom i resultatet kring de organisationsrelaterade ramarna var socioekonomiska 
faktorer samt faktorer som skolans kultur och ledning (Imsen, 1999). Utifrån informanternas 
utsagor om segregerade områden har elever på olika skolor haft skilda resultat. Elever som 
gått på en skola som haft en bättre socioekonomisk ställning har presterat bättre än elever på 
en annan skola med en lägre socioekonomisk ställning. Ledningen valde att slå ihop dessa två 
skolor. Det är svårt att säga något om resultatet utifrån dessa faktorer ännu då det gått så pass 
kort tid sedan hopslagningen ägde rum.  
 
En annan aspekt som resultatet visar på som en betydande faktor är läxhjälp. De kan erbjuda 
läxhjälp på skolan för att det inte ska bli någon skillnad eller ojämlikhet i elevernas lärande. 
Vetenskapsrådet (2019) påtalar att det är fundamentalt för det demokratiska samhället att 
motverka segregationen genom att skolan erbjuder likvärdig utbildning. Segregerade skolor 
innebär en åtskillnad av elever med en liknande bakgrund vilket bidrar till olika 
förutsättningar för att producera och reproducera kunskaper och färdigheter. Utifrån 
reproduktionsteorin relaterat till utvecklingen i skolorna och i bostadsområdena påverkar 
dessa varandra. Vad kommer det att bildas för kultur på skolan där hopslagningen skett och 
vad får det för betydelse för undervisningen? 
 
6.5 Ramar i förhållande till eleverna och deras kulturella bakgrund 
Resultatet tyder på att elevernas motivation och förutsättningar är faktorer som inverkar på 
den digitala undervisningen. När det handlar om motivationen kan en del elever bli mer 
motiverade när undervisningen är digital. Dock finns det en baksida vilket är tillgängligheten. 
En konsekvens kan bli att de får motivation till att göra annat på lektionerna som stör deras 
lärandeprocess. Likväl finns det elever som blir mindre motiverade digitalt. Dessa faktorer 
inverkar på deras lärande. Hur mycket de lär sig och vad de lär sig för något. Elevernas 
motivation kan grundas i deras förutsättningar, dels förutsättningar som de har hemifrån eller 
förutsättningar de får ifrån skolan (Imsen, 1999). Förutsättningar hemifrån kan vara möjlighet 
till läxhjälp, föräldrarnas engagemang, inställning till skolan och föräldrarnas stöd. De 
förutsättningarna eleverna får ifrån skolan är vilka kunskaper och färdigheter som de får lära 
sig och hur undervisningen anpassas efter elevens behov (a.a.). Det som framkommit i 
resultatet är att det är betydelsefullt att samverkan mellan skolan och vårdnadshavare fungerar 
för att hjälpa eleverna i processen att producera och reproducera kunskap.  
 
En problematik när ramfaktorerna blir ett hinder är när eleverna inte följer normen. Att alla 
elever ska ges samma förutsättningar, som att alla elever i årskurs fyra ska uppnå samma 
lärandemål. Det svåra är att alla elever inte har samma förutsättningar till att nå målen. 
Systemet som en faktor är för styrande vilket gör att det blir ett hinder i en del elevers 
lärandeprocess. I grunden handlar denna fråga om skolans kunskapssyn (Säljö, 2018). 
Resultatet visar på att skolor har olika kunskapssyn och arbetar olika för att tillgodose elever 
med skilda förutsättningar och behov. Lärare 1 nämner i sin utsaga att på skolan får eleverna 
vara i den klass där de lyckas bäst och att de inte delar in eleverna strikt efter deras ålder. Det 
kan vara något som skolan beslutat om i sin lokala läroplan. Det handlar inte bara om 
samhällets syn på kunskap, utbildning och kunskapsutveckling utan även skolans och lärarnas 
kunskapssyn (a.a.). Detta ger konsekvenser för eleverna och vilken information och kunskap 
som de producera och reproducerar.  
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En annan faktor kring elevernas motivation och deras förutsättningar styrs av media och av 
samhället (Imsen, 1999). Dessa yttre faktorer är inget som lärarna har inflytande över 
(Gustafsson, 1999). Elevernas motivation till information och kunskapsinhämtningen i 
undervisningen styrs av produktion-reproduktion som kunskaper och färdigheter som finns i 
samhället. Eleverna kan ha förebilder inom media och de blir påverkade av deras åsikter eller 
hur deras liv ser ut. Dessa förebilder kan vara bland annat influensers som livnär sig på 
sociala medier. Har dessa förebilder åsikter om skolan, utbildning eller vad det innebär att 
göra karriär kan eleverna ta till sig detta. Det handlar också om vad föräldrarna läser i media 
om skolan som kan leda till förutfattade meningar.  
 
7. Diskussion  

I följande avsnitt diskuteras först resultatet och svaret på forskningsfrågorna för att sedan 
relateras till tidigare forskning. Därefter diskuteras resultatet i förhållande till den valda 
metoden. Till sist presenteras förslag på fortsatt forskning.  
 

7.1 Resultatdiskussion  

Den första forskningsfrågan som berör digitaliseringens inverkan i elevundervisningen för 
lärares möjligheter att öka sin digitala kompetens, går att besvara enligt följande: 
Digitaliseringsprocessen leder till en förändrad lärarroll och elevundervisning (Klunge, 
Krange & Ludvigsen, 2014; Säljö, 2018). De digitala läromedlen uppfyller inte det centrala i 
läroplanen och undervisningen måste kompletteras med böcker. Detta kräver att lärarna har en 
kompetens att bedöma vad som är relevanta kunskaper utifrån läroplanen. Det som lärarna 
kan påverka i undervisningen till viss del är innehållet, arbetssätt och läromedel (Gustafsson, 
1999). Lärarnas tolkningar och uppfattningar påverkar deras möjligheter att öka kompetensen. 
Uppfattningarna är skiftande om de anser sig ha adekvat digital kompetens. Det är både 
kunskaper och användningen av digitala verktyg och hur dessa kan tillämpas i undervisningen 
som är de kompetenser som de saknar (Gustavsson, 2011; Grönlund & Wiklund, 2019; 
Reneland-Forsman, 2011).  

Lärarna får inte tiden till att lära sig mer om de digitala verktygen och till att utveckla sin 
kompetens. Digital undervisning kan göra det lättare att tillgodose elever som är i behov av 
särskilt stöd eller anpassningar. Detta skulle kunna möjliggöra att lärarna får möjligheter till 
att utveckla sin kompetens. Kulturen på arbetsplatsen kan både hämma och bidra till att 
kollegorna tillsammans kan utveckla sin kompetens. Möjligheterna för lärarna att öka sin 
digitala kompetens avgörs utifrån deras egen intresse. Informanterna uppger att de inte fått 
någon utbildning i det digitala eller att dessa utbildningar sker väldigt sällan. På en del skolor 
finns det IKT-pedagoger som ska hjälpa sina kollegor att utveckla den digitala kompetensen.  

Den andra forskningsfrågan som berör hur och på̊ vilka sätt innebär digitaliseringen hinder i 
elevundervisningen går att besvara enligt följande: Den digitala undervisningen innebär en 
högre arbetsbelastning för lärarna. Tekniken behöver användas kontinuerligt för att den ska 
fungera. Lärarna får lägga mer tid på lektionsplanering för att enbart använda en digital 
undervisning är för sårbart. Sårbarheten grundas i om tekniken inte fungerar och eleverna 
behöver stöd ifrån läraren (Säljö, 2018). Digitaliseringen påverkar elevernas förutsättningar 
som motivation och lärande.  
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Ett annat hinder är de digitala läromedlen som inte uppfyller det centrala i läroplanen och 
undervisningen måste kompletteras med böcker. En anledning till att de digitala läromedlen 
inte är tillräckliga är en konsekvens av att det inte finns någon läromedelsgranskning. Utifrån 
läroplanen är det centrala att individanpassa undervisningen (Skolverket, 2019b). 
Individanpassningen kan bli ett hinder för att den är tidskrävande och det kan i sin tur 
påverkas av klasstorleken. Klasstorleken är en faktor som läraren inte kan påverka eller 
kontrollera som bestäms utifrån skolpolitiska beslut (Dahllöf, 1999). Läraren kan välja 
arbetssätt beroende på klassens storlek. Utifrån socioekonomiska faktorer i relation till 
likvärdigheten kan skolan erbjuda läxhjälp för att det inte ska bli någon skillnad eller 
ojämlikhet i elevernas lärande. Anledningen till elevernas olika förutsättningar kan bland 
annat vara relaterat till förutsättningar som de har med sig hemifrån (Imsen, 1999).  

Den kunskapssyn som råder inom skolan och i samhället ser inte till faktorn som elevernas 
förutsättningar vad gäller deras möjligheter att nå lärandemålen. I skolan är eleverna 
åldersindelade i klasser och därefter bestäms vilka lärandemål som de ska uppnå. Synen på 
utbildning, undervisning och kunskap behöver grundas i elevernas förutsättningar. Lärarna 
beskriver att skolan ligger efter när det gäller kunskapssynen. En annan faktor kring elevernas 
motivation och deras förutsättningar styrs av media och av samhället. Dessa yttre faktorer är 
inget som lärarna har inflytande över (Gustavsson, 1999). Lärande och utveckling är en 
kollektiv process som sker genom kommunikation (Säljö, 2018). Det är i samspelet med 
andra som vi producerar och reproducerar kunskaper och färdigheter. 
 

7.2 Resultatdiskussion i relation till tidigare forskning  
I nedanstående avsnitt diskuteras studiens resultat med grund i tidigare forskning som 
introducerats. Den tidigare forskningen berör likvärdighet och skillnader i skolprestation, den 
digitala undervisningen samt lärares digitala kompetens.  
 
7.2.1 Likvärdighet och skillnader i skolprestation  
Grönlund och Wiklund (2019) argumenterar för att en konsekvens av en digital undervisning 
innebär att eleverna får arbeta mer enskilt när de har datorer. Det som framkommit i 
föreliggande studie visar på att kvaliteten i undervisningen är skiftande, angående hur mycket 
de använder sig av de digitala verktygen i undervisningen. Kvaliteten är även skiftande utifrån 
att lärarna själva måste granska de digitala läromedel som de ska använda. Innehållet i 
undervisningen ska utgå ifrån de centrala i läroplanen. 
Skolans budget går till digital utrustning och läromedel istället för tryckta böcker (Grönlund 
& Wiklund, 2019). Utifrån informanternas utsagor är de resursrelaterade ramarna de som är 
mest framträdande i undervisningen. Det som framkommer i resultatet är att den digitala 
utrustningen är dyr att köpa in. När tekniken inte fungerar blir lektionsplaneringen sårbar om 
läraren endast använder sig av digitala verktyg. Problemet är inte att de saknar materiella 
resurser utan snarare tiden för att använda den. En slutsats som undersökningen visar på att 
likvärdigheten påverkas när undervisningen är digital.  
 
En annan intressant aspekt som framkommit i den här studien är liknande PISA studien 
(2015), om huruvida elever har utvecklats på likvärdighetsområdet. Det som framkom i 
studien som en orsak till att elever inte utvecklat likvärdighet kan vara att socioekonomiska 
faktorer har fått större inflytande gällande skolresultaten (Skolverket, 2016). I likhet med 
föreliggande studie framkom det att socioekonomiska faktorer kan påverka elevernas 
prestationer i skolan. Elever som gått på en skola som haft en bättre socioekonomisk ställning 
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har presterat bättre jämfört med elever på en annan skola med en lägre socioekonomisk 
ställning.  

I relation till PISA undersökningen (Skolverket, 2016) där målgruppen var elever i 
femtonårsåldern är det ändå relevant att jämföra med föreliggande studie fast målgruppen inte 
var densamma. Likvärdighetsarbetet för grundskoleleverna i årskurs 4–6 påbörjas direkt när 
de börjar i skolan. När dessa elever sedan blir äldre framkommer resultatet av processen. 
Likvärdighetsarbetet handlar om att alla elever ska ha en grundläggande digital kompetens 
(Skolverket, 2016). För att förhindra eller minska en digital ojämlikhetsklyfta har skolan till 
uppgift att stödja eleverna och hjälpa de att utveckla en digital kompetens (Skolverket, 2016). 
En annan aspekt som resultatet ifrån studien visar på som en betydande faktor är läxhjälp. 
Skolan kan erbjuda läxhjälp för att det inte ska bli någon skillnad eller ojämlikhet i elevernas 
lärande.  

Resultatet tyder på att en ramfaktor som påverkar undervisningen är skolans kunskapssyn. 
Detta kan i sin tur relateras till forskning av Säljö (2018) som nämner att en konsekvens av 
digitaliseringen är skolans nya roll utifrån synen på bildning och medborgarskap. Den digitala 
kompetensen är central när det handlar om frågor kring bildning och medborgarskap. I 
vederbörande studie visar det att lärarnas tolkningar och uppfattningar kring sin digitala 
kompetens påverkar huruvida de bedriver undervisning. Det finns ramfaktorer som begränsar 
undervisningen som styrs på en högre hierarkisknivå som schema, timplan och lärandemål. 
Alla elever ska studera ett visst antal timmar per ämne och att elevernas ålder styr 
kunskapsmålen. Den ramfaktorn som inte tas hänsyn till i detta fall är att eleverna har olika 
förutsättningar för att nå målen. Dessa faktorer styrs av synen på kunskap och bildning. Här 
finns också ett samband med en likvärdig undervisning som grundas i värderingar. 

7.2.2 Den digitala undervisningen  
Undervisningen påverkas av att eleverna har egna bärbara datorer (Von Schantz & Lundgren, 
2011; Tallvid, 2015). I vederbörande undersökning visar resultatet att den digitala 
lärandemiljön inverkar på elevernas lärandeprocess. De negativa aspekterna som framkommit 
är att eleverna får motivation till att göra annat på lektionerna när de har datorer. Detta medför 
att deras kunskapsinhämtning blir sämre. De positiva aspekterna är att en del elever blir mer 
motiverade när undervisningen är digital. Digitaliseringen öppnar upp för nya möjligheter för 
elever som är i behov av särskilt stöd eller anpassningar.  
 
I likhet med studien av Tallvid (2015) som berörde digitaliseringens konsekvenser för 
lektionsplaneringen och undervisning, visar föreliggande studie på att den digitala 
undervisningen innebär mer arbete och planering för lärarna. De måste planera dubbelt eller 
ha en annan lösning om tekniken inte fungerar. Tallvid (2015) framhåller även att lärarnas 
förhållningssätt inverkar på implementeringen av de digitala verktygen i undervisningen. 
Detta framkommer även i studien att användningen och implementering av digitala verktyg i 
undervisningen är skiftande. En annan slutsats som framkommit i resultatet är att lärarna inte 
får vara kritiska mot digitaliseringen. De har inget annat val för att den är redan här och det 
finns implementerat i läroplanen. 
 
7.2.3 Lärares digitala kompetens  
Studien visar att en digital undervisning är tidskrävande och den medför ett ökat behov av 
lärarstöd för att kunna tillgodose elevernas behov. Säljö (2018) poängterar att digitaliseringen 
medför ett ökat behov av lärarstöd i undervisningen och att det krävs ny digital kompetens för 
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lärare för att bedriva undervisning. Lärarna måste själva eller tillsammans med kollegorna 
utforska hur de digitala verktygen kan användas i undervisningen. I sin tur kan forskning av 
Klunge, Krange och Ludvigsen (2014) där resultatet visar på lärarrollens betydelse i en digital 
undervisning också relateras till föreliggande studie. Det blir en ny sorts lärprocess där 
lärarens roll är betydelsefull i detta ”forskningsliknande” lärande trots att eleverna är de som 
för arbetet framåt (Klunge, Krange & Ludvigsen, 2014). Detta liknar det som framkom i den 
här studien att kulturen på skolan är avgörande för vilka undervisningsmetoder som används. 
Lärarna betonar att eleverna och läraren jobbar tillsammans genom att läraren leder lektionen 
men att eleverna själva är delaktiga i lärprocessen.  
Forskning visar på att lärarrollen är under förändring och vilka villkor som gäller för att bilda 
lärare i digital kompetens (Carlén, 2011; Gustavsson, 2011; Reneland-Forsman, 2011). 
Resultatet visar att lärarnas tolkningar och uppfattningar påverkar deras möjligheter att öka 
kompetensen. Uppfattningarna är skiftande om de anser sig ha adekvat digital kompetens. Det 
är både kunskaper och användningen av digitala verktyg och hur dessa kan tillämpas i 
undervisningen som är de kompetenser som de saknar. Detta resultat är intressant att jämföra 
med forskning där kritik riktas mot lärarutbildningen och en problematisk frånvaro av en 
digital kompetens i utbildningen (Carlén, 2011; Gustavsson, 2011; Reneland-Forsman, 2011). 
Studien syfte var inte att undersöka lärarutbildningen men resultatet antyder att det finns en 
problematisk frånvaro av digital kompetens i lärarutbildningen. Möjligheterna för lärarna att 
öka sin digitala kompetens avgörs utifrån deras egen intresse. Informanterna uppger att de inte 
fått någon utbildning i det digitala eller att dessa utbildningar sker väldigt sällan.  
 
Lärare saknar även erfarenheter att gemensamt med kollegor utveckla den digitala 
kompetensen. Det finns ett behov av att förstå hur lärare kan förvärva kunskaper när det gäller 
användning av digitala verktyg (Reneland-Forsman, 2011). Däremot i vederbörande studie 
framkommer det att kulturen på arbetsplatsen kan både bidra och hindra till användningen av 
digitala verktyg i undervisningen. Bidra genom att det finns flera intresserade lärare som 
hjälps åt och lär varandra. Hindra genom att de agerar enligt motsatsen. Den digitala 
kompetensen blir därmed ett individuellt och kollegialt ansvar (Gustavsson, 2011; Reneland-
Forsman, 2011) vilket studiens resultat bekräftar.  
 

7.3 Metoddiskussion  
Poängen med att använda en kvalitativ metod var att få fram utförliga svar av informanterna 
för att nå en djupare förståelse för hur digitaliseringen påverkar undervisningen. 
Digitaliseringen i skolan har studerats genom informanternas egna verklighetsuppfattningar. 
Det handlade om att karakterisera digitaliseringen genom att finna de kategorier och 
beskrivningar som främst skildrade fenomenet. Empirin i föreliggande studie grundas i de 
erfarenheter och sinnesintryck som informanterna berättade om. Den kvalitativa metoden var 
representativ utifrån de fenomen som studerats. Ramfaktorer styr inte digitaliseringen men de 
påverkar digitaliseringens möjligheter och begränsningar i undervisningen. Ramfaktorteorin 
är betydelsefull dels för att den är teoriansats kring undervisning och för att den är ett verktyg 
för utbildningsplanering.  
 
Fördelen med semistrukturerade intervjuer var att intervjun utgick ifrån några frågor som 
skulle behandlas. Informanterna fick prata relativt fritt kring frågorna. En begränsning med 
den valda metoden var tidsbrist. Det medförde att alla informanter inte förberett sig inför 
intervjutillfället och innebördsrikedomen blev skiftande. Det var avgörande för kvaliteten i 
analysen hur frågorna uppfattades och tolkades av informanterna. Frågorna var komplexa till 
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sin karaktär och det krävde eftertanke av informanterna. En utmaning med studien var att 
konstruera frågorna till intervjuguiden som skulle utgå ifrån den valda teorin samt möjlighet 
till att besvara forskningsfrågorna. Det var även en utmaning under intervjuerna att inte ställa 
riktade frågor. Det märktes tydligt att informanterna var väl insatt i ämnet och hade ett 
intresse i digitaliseringen. Trots att undersökningen gett detaljrik empiri finns det förmodligen 
aspekter och infallsvinklar kring den digitala undervisningen som inte framkommit i studien. 
En orsak till detta kan vara att tiden till att samtala kring frågor som rör digitaliseringen i 
finns inte. Lärarna har i hög grad bidragit med omfattande svar.  
 
Bristande transparens är en annan problematik som kan uppstå (Denscombe, 2018). Det 
handlar om att genom processen utförligt förklara vilken urvalsmetod som användes samt hur 
och varför den specifika populationen valdes ut. Bristande transparens var inte ett problem i 
studien, i och med att det tydligt redogjorts för urvalsmetoden, urvalskriterier och hur lärarna 
valdes ut. Däremot en nackdel med tillvägagångssättet för att få tag i den sökta populationen 
var metoden inte effektivt. Det hade varit lättare att kontakta lärarna i första hand istället för 
att kontakta rektorerna. Anledningen till att det ändå övervägdes att kontakta rektorerna hade 
med tidsaspekten att göra. Det var flera rektorer som valde att inte svara eller vidarebefordra 
mejlet till sina lärare.  
 
Ett av urvalskriterierna var lärarnas arbetslivserfarenhet att de skulle ha arbetat minst två år 
inom yrket. Anledningen till att denna grupp av lärare valdes ut var på grund av sannolikheten 
var större att dessa lärare har en mer nyanserad uppfattning om tidigare och nuvarande 
arbetsmetoder. Detta kriteriet har i efterhand framkommit att det inte är relevant. Utifrån 
resultatet var det mer aktuellt att se informanternas erfarenheter av IKT och digitala verktyg 
samt den lärarutbildning som de har med sig in i sin yrkesroll. 

 

7.4 Förslag på fortsatt forskning 
Vidare forskning rekommenderas inom följande tre områden: Det första handlar om hur 
kompetensutvecklingsinsatser utformas för att främja arbetet med digitaliseringen. Följande 
område är intressant för att få en förståelse för de resultat om lärares digitala kompetens som 
framkommit i studien. Det andra området är lärarutbildningen och studenternas möjligheter 
till att utveckla en digital kompetens. För att bygga vidare på föreliggande studie är det av 
intresse att problematisera ramfaktorer i förhållande till lärarutbildningen med utgångspunkt i 
digitaliseringens förutsättningar och i användningen av de digitala verktygen. I likhet med 
studien av Reneland-Forsman (2011) skriver författaren att lärare inte ges möjligheter till att 
utveckla sin digitala kompetens i lärarutbildningen. Studien understryker även ett behov av att 
forska om läromedelsgranskning och digitala läromedel. Till exempel vilka som producerar 
de digitala läromedlen och vilken kunskap som produceras. 
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Bilaga 1 Missivbrev angående undersökning  

Jag är en beteendevetarstudent på Mälardalens Högskola som skriver mitt 
examensarbete i pedagogik under HT19. Ämnet är digitaliseringen i skolan. 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elevundervisningen påverkas till följd 
av nya digitaliserade arbetsmetoder. Framförallt är jag intresserad av hur lärares 
digitala kompetens kan användas i elevundervisningen för att utveckla nya 
arbetsmetoder.  

Den målgrupp som jag riktar mig till är legitimerade grundskolelärare i årskurs 
4–6 som har arbetat som lärare i minst två års tid. Till grund för studien kommer 
sex intervjuer att genomföras. Du är en av dem som jag riktar mig till. Intervjun 
beräknas ta 30–45 minuter att genomföra.  

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer efterföljs. Du har rätt att avbryta när 
som helst före, efter, eller under genomförandet. Intervjun kommer att spelas in 
och när examensarbetet är publicerat kommer inspelningen att raderas. Dina 
personuppgifter kommer att behandlades konfidentiellt och resultatet kommer 
enbart att användas i undersökande syfte. Den slutgiltiga uppsatsen kommer att 
publiceras på publikationstjänsten DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) där 
du kan läsa om resultatet. 

KONTAKTUPPGIFTER 

Kontakta gärna mig snarast möjligt för att meddela om du vill delta. Jag vill 
helst ha ditt svar senast den 25/10–19.  

Elin Lundgren 076–2343632, eln17002@student.mdh.se  

Min handledare kan svara på frågor om utbildningen och undersökningen.  

Handledare: Dan Tedenljung 016–153208, dan.tedenljung@mdh.se 

 

Stort tack för ditt deltagande! 

Med vänlig hälsning, Elin 
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Bilaga 2 Intervjuguide  
 

Berätta om din undervisning?  
 
Vilka kunskaper krävs för att du ska kunna undervisa? 
 
Är det någon utbildning du saknar för det arbete du utför? 
 
När innebär ramfaktorer hinder för att läroplanen ska kunna realiseras? 
 
Hur innebär ramfaktorer hinder för att läroplanen ska kunna realiseras? 
 
Varför innebär ramfaktorer hinder för att läroplanen ska kunna realiseras? 
 
Vilken betydelse har din undervisning för att eleverna ska nå lärandemålen?  
 
Vad kan ramfaktorer ha för inverkan på̊ elevernas möjlighet att utveckla 
kunskap och att ta till sig information?  
 
Vilka andra personer/instanser ser du som samarbetspartners i elevernas 
lärandeprocess gällande produktion av kunskap och information?  
 
Hur kan elevernas vårdnadshavare vara med och bidra eller hindra till deras 
lärande?  
 
 
 
 
 
 

 

 


