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Inledning 
 

Den svenska skolan står inför en mer eller mindre omfattande digitaliseringsprocess. Skolverket har 
fått i uppdrag av regeringen att formulera en nationell strategi för skolans digitalisering i syfte att 
möta samhällets behov (Utbildningsdepartementet, 2016). I Skolverkets vision ingår att skolväsendet 
ska präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och resurserna 
bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras, samt att alla elever utvecklar 
adekvat digital kompetens (Skolverket, 2016). Digitaliseringen av den svenska skolan innebär stora 
möjligheter när det gäller utveckling av arbetsmetoder och pedagogik som leder till ett mer effektivt 
och lustfyllt lärande, samt underlättar lärarens arbetssituation. I samband med digitaliseringsprocessen 
ställer vi oss dock vissa frågor. Hur förändras till exempel lärarens ledarskap när delar av 
kommunikation och resursanvändning överförs till digitala arenor? Vilka är utmaningarna, och vilka 
är möjligheterna? Dessa, och andra frågor gällande läraren som ledare i en digitaliserad skola, har vi 
sökt svar på i denna studie. 

 
Läraren som ledare 

 
Läraren har ansvar för att leda aktivitet och verksamhet som skapar förutsättningar för elevens 
lärande. Uppdraget omfattar både pedagogiska, resursmässiga och sociala aspekter. När man pratar 
om de utmaningar som läraren ställs inför i sitt ledarskap nämns bland annat det faktum att 
undervisningen ofta sker i stora grupper, samtidigt som lärarens måste nå varje enskild elev och 
anpassa undervisningen efter individuella behov (Skolverket, 2011). Kjell Granström beskriver 
relationen lärarskap och ledarskap i klassrummet som två sidor av samma mynt (Berg et al., 2012; 
s.33). Lärarskap i klassrummet handlar om att ha kunskap om ett kunskapsområde och eller ett ämne, 
samt förmåga att förmedla kunskaper och färdigheter. Ledarskap i klassrummet kräver istället att 
läraren har kunskap om klassrumsinteraktion och grupprocesser, samt förmåga och förutsättningar att 
leda klassrumsarbete och hantera grupprocesser. I praktiken kan det vara svårt att skilja dessa åt, men 
för en utvecklande diskussion är det viktigt att belysa lärar- och ledarskapets olika krav på läraren. 
 
Skolans digitalisering - farhågor och möjligheter 

 
För att möta regeringen och Skolverkets mål med den svenska skolan, är det sannolikt att lärare i 
framtiden kommer att leda undervisningen i en generellt mer digitaliserad miljö. Utvecklingen mot en 
allt mer digitaliserad skola har lett till en nödvändig diskussion kring datorernas påverkan på 
elevernas lärande, då det finns begränsad mängd forskning kring den här typen av lärmiljö. Att 
eleverna tillbringar all lektionstid framför datorn är inte pedagogiskt motiverat, och vi vet att det finns 
distraktionsmoment i den digitala miljön som vi måste förhålla oss till. Kevin Yamamoto föreslog 
redan 2007 ett förbud mot bärbara datorer i klassrummet utifrån forskning i området. Bland annat 
hade man sett att användningen av bärbara datorer kunde kopplas till sämre resultat i valda 
provsammanhang och en övertro på att söka material istället för att internalisera koncept. Datorerna 
bidrog även till mindre ögonkontakt mellan lärare och elev och skapade en psykisk och fysisk 
“barriär“ mellan dem (Yamamoto, 2007). Skolinspektionens rapport Lärarstöd och arbetsformer i 
gymnasieskolans yrkesprogram (2016), beskriver hur oanmälda besök på 47 gymnasieskolor visade 
en ökad mängd ostrukturerat ensamarbete och distraktionsmoment i datortäta undervisningsmiljöer. 
Resultat från Unos uno 1:1-projekt 2011-2013 har visat på ofokuserat ensamarbete och problem med 
hantering av sociala medier på vissa skolor i samband med ökad datoranvändning (läs mer: Grönlund, 
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2014). Riksdagens rapport 2015/16:RFR18 som sammanfattar resultaten från aktuell forskning kring 
digitaliseringens betydelse för skolan visar liknande. Här framgår från en undersökning att två 
tredjedelar av lärarna som undervisar åk 1-9 och i gymnasiet, anser att elevers användning av sociala 
medier, sms, osv, stör arbetet i klassrummet. Av gymnasieeleverna upplever tre av tio att de blir 
störda av sin egen användning mobiler och datorer till icke-undervisningsrelaterade aktiviteter 
(Riksdagen, 2016). Samma rapport hävdar dock att elevernas engagemang, motivation och intresse för 
studierna har ökat i samband med införandet av datorer och digitala verktyg i skolan. För att undvika 
att ökad datortäthet leder till att elever lämnas ensamma i sina studier, är det av stor betydelse att 
utveckla arbetsmetoder och strukturer som stödjer kommunikation och lärarledd undervisning - trots 
en digital lärmiljö. Det är även viktigt att poängtera att man kan ha en digital struktur till stöd för 
undervisning och lärande, men arbeta så mycket eller lite man vill med datorer eller mobila enheter i 
klassrummet, lämpligen när det passar för uppgiften. Detta är fortfarande ett relativt obeforskat 
område, och vi anser att anpassning och utveckling av ledarskap, arbetssätt, verktyg och strukturer är 
nödvändigt för en framgångsrik skola som ligger i linje med samhällsutvecklingen.  

Det finns också undersökningar som pekar på att eleverna lär sig bättre i en föreläsningsmiljö om 
de inte har tillgång till datorer (Carter et al., 2016). Det är också visat i studier att elever lär sig bättre 
av att anteckna med papper och penna, sannolikt på grund av att eleverna reflekterar mer när de 
skriver för hand (Fried, 2008; Mueller och Oppenheimer, 2014). Eventuellt är detta problem som är 
delvis övergående i och med ökad datorvana, men man bör inte underskatta betydelsen av kopplingen 
motorik och kognition, förmåga och förutsättningar att fokusera. Här är det lärares och skolledares 
ansvar att följa aktuell forskning och leda undervisningen därefter.  

Digitala systems stora kapacitet att hantera information ger även betydande möjligheter till 
kommunikation, kunskapsförmedling, kunskapsinsamling, analys och kartläggning. Det stora 
informationsflöde och möjligheter till dokumentation och analys som en digitaliserad lärmiljö ger, kan 
användas till att utveckla undervisningen i klassrummet, samt ge underlag till pedagogisk forskning. 
Frågan är dock hur denna typ av insyn och möjlighet till kartläggning påverkar elevernas känsla av 
integritet och tillit till system och undervisande lärare. Förtroende och respekt individer emellan är 
centralt för ett gott ledarskap (se bl.a. Covey, 2008). En av våra frågeställningar rör hur läraren 
bibehåller en god och respektfull relation med eleverna i en digitaliserad miljö, samt hur digitala 
system skulle kunna främja, snarare än hindra, goda relationer inom elevgruppen. 

 
Utveckling av blandade lärmiljöer med digitalt stöd 

 
Inom Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor implementerar vi nu en digital kursplattform som stöd för 
undervisning och undervisningsrelaterat arbete (Forsberg, 2016a). Plattformen innebär att vi kan 
strukturera undervisningsmaterial och utveckla arbetsmetoder för en blandad lärmiljö (eng: blended 
learning). I den blandade lärmiljön används en digital lärplattform som stöd till lärarens för- och 
efterarbete, lektionsaktivitet, som översikt och resursbank för eleverna, effektiv kommunikation 
mellan elever och lärare, och kollaborativt lärande. Idag har vi snart hälften av gymnasiets kurser 
under utveckling. Utvecklingen av digitala strukturer och arbetsmetoder kring dessa, har baserats på 
Skolverkets riktlinjer för gymnasieskolan och aktuell pedagogisk forskning om lärande och 
kunskapsbyggande cykler (se referenser i Forsberg, 2016a). Under implementeringen av den digitala 
kursplattformen har vi utvärderat verksamheten och reflekterat över fördelar och utmaningar. 
Eleverna uppskattar den digitala plattformen och upplever att den är ett gott stöd i deras lärande 
(enligt enkäter), samtidigt som lärare anser att deras arbetsbörda minskar (Forsberg, 2016a). Med den 
här studien kompletterar vi tidigare utvärderingar genom att undersöka hur lärarens ledarskap 
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påverkas av den nya lärmiljön, på kort och lång sikt. Studien är också ämnad att ligga till grund för 
utveckling av den digitala strukturerna så att de kan vara ett stöd för läraren i dess ledarskap. 
 
 
Vår studie: Syfte och frågeställning 

 
I den här studien vill vi utreda hur man utövar framgångsrikt ledarskap i en digital, eller blandad, 
lärmiljö. Några av våra frågeställningar har varit följande. 

● Nyckelfaktorer för ett framgångsrikt ledarskap, såsom tydlighet, transparens, kommunikation, 
att samla in och svara på feedback, osv, är aspekter som kan stärkas med hjälp av digitala 
verktyg och strukturer. Här kan digitaliseringen vara till stor fördel. Hur strukturerar vi 
digitala resurser och funktioner för att stödja dessa aspekter på bästa sätt? 

● Hur etableras och upprätthålls det så kallade pedagogiska kontraktet mellan lärare och elev i 
en blandad lärmiljö? Hur kan läraren anpassa arbetssätt och tillämpning av verktyg för att 
stärka relationen mellan lärare och elever? 

● I en delvis digitaliserad miljö ser den sociala arena annorlunda ut och variation i uttryckssätt 
gör möjligheten till social interaktion mer flexibel. Hur skapar vi och bibehåller en gemensam 
syn på undervisning via kommunikation över datorer till förmån för grupp, sammanhållning 
och lärande? 

Syftet med projektet är att medvetandegöra och inleda en diskussion gällande ledarskapet i 
digitaliserade lärmiljöer. Satsningen är även ämnad att driva och inspirera till utveckling av digitala 
strukturer och verktyg som stödjer ett gott ledarskap och bidrar till nyttjande av digitaliseringens fulla 
potential. 

 
 
Metod 

 
Arbetet inleddes med upprättandet av en skriftlig plan för studier av undervisning, digitala verktyg 
och lektioner, utifrån relevant forskning i pedagogik och ledarskap. Personer insatta inom området 
ledarskap intervjuades. Vi valde att ta kontakt med Torbjörn Hortlund, utbildningsledare på 
avdelningen för rektorsutbildning vid Uppsala universitet, och Charlotta Björklind, psykolog och 
forskare vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. 

Under hösten genomfördes studiebesök vid skolor i och utanför Sverige. Gemensamt för dessa 
skolor är att de bedriver undervisning med stöd av digitala plattformar och har anpassat sin 
undervisningsmiljö efter blandade (blended) koncept. Skolorna som besöktes är Rooks Heath College 
i London, distansskolan Danes Worldwide i Köpenhamn, och Glömstaskolan i Huddinge utanför 
Stockholm. Den 18 oktober höll Hanna Forsberg ett seminarium i samband med rektorsutbildningens 
benchlearningsamarbete för rektorer i Sverige och Norge, återkoppling från deltagarna låg till grund 
för fortsatt arbete. Ett föredrag med Stefan Hertz,  författare och föreläsare inom området 
skolutveckling och ledarskap, besöktes. 

Fyra lektionsbesök om en till två och en halv timme utfördes i syfte att studera hur, när och till vad 
det digitala stödet används i klassrummet. Lektionerna hölls av lärare som använder en digital 
kursplattform i sin undervisning, och auskultationsprotokoll fördes för att dokumentera händelser i 
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klassrummet. Analys av observationer utfördes med mål att kartlägga situationer där de digitala 
verktygen stärker, eller försvagar, lärarens ledarskap.  

Arbetet har vidare baserats på litteraturstudier, främst inom området ledarskap, pedagogik, 
digitalisering och gruppdynamik. Under arbetets gång har approach och resultat diskuterats med vår 
pedagogiska utvecklingsgrupp, och delats via sociala medier. Blogginlägg publicerade på Hannas 
Skolblogg (hforsbergblog.wordpress.com) har legat till grund för delar av denna rapport. 

Utifrån resultatet av studierna togs riktlinjer fram för arbete i en digitaliserad miljö: 
kommunikation, presentation av resurser, ledning av undervisning och lektionsaktiviteter, och 
insamling av data som genereras i samband med arbete i digitala miljöer och moduler. Riktlinjerna 
är ämnade att utvärderas, testas och observeras i klassrumssituationer.  

 
Bakgrund  

 
Vi ville ta reda på vilka faktorer som gör en lärare till en bra ledare för undervisning. Det finns många 
olika ledartyper beskrivna i litteraturen, men vi har valt att begränsa våra studier till faktorer som är 
kopplade till själva hantverket kring hur man leder eleverna till lärande. Som tidigare nämnt, handlar 
lärarskap om att ha kunskap om ett kunskapsområde och eller ett ämne, samt förmåga att förmedla 
kunskaper och färdigheter, medan ledarskap istället kräver att läraren har kunskap om 
klassrumsinteraktion och grupprocesser, samt förmåga att leda klassrumsarbete och hantera 
grupprocesser, enligt Berg et al. (2012; s.33). Ledarskap i undervisningen är även bredare än det som 
händer i de enskilda klassrummet. Det innebär också ledarskap på en organisatorisk nivå, där elevens 
lärande organiseras i ett större sammanhang. Den enskilde läraren bör därför även ha kunskap om 
dessa processer och ha förmågan att se sin verksamhet som en del av ett större sammanhang, samt 
kunna förhålla sig till elevens hela studiebild. 

 

 
Figur 1. Lättsam sammanfattning av resultatet av fyra varianter av kombinationer lärarutövande och ledarskap 
(Berg et al, 2012) 

 
Vilken typ av ledarskap som krävs för att leda undervisningen beror förstås på undervisningens form. 
Rent historiskt har lektionstiden använts i större grad till lärarens berättelser, genomgångar och förhör, 
för att under 2000-talet allt mer bestå av instruktioner, information och administration. Vi ser även 
idag mer att eleverna ägnar sig åt eget arbete. En utmaning som vi behöver förhålla oss till är den 
lärarbrist som det svenska skolsystemet står inför. Grunden till lärarbristen är bland annat ökade 
elevkullar och lågt antal studenter inom lärarutbildningen. I samband med folkskolereformen i slutet 
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på 1800-talet stod det svenska skolsystemet inför liknande situation. Berg et al (2012) beskriver 
situationen (se nedan). En intressant frågeställning är om digitala hjälpmedel kan hjälpa lärare att 
bibehålla ledarskapet i olika typer av elevgrupper, och i så fall hur. 

 

När folkskolereformen genomfördes räckte varken lärare eller lokaler till för alla barn, vilket ledde till olika 
sätt att tackla situationen. En lösning, som faktiskt påminner lite om eget arbete, var att bedriva 
växelundervisning (se Gustafsson, 1992). Det innebar att många elever i olika åldrar vistades i samma 
skolsal hela dagen. Läraren ägnade sig åt en grupp elever i taget medan övriga läste läxor och en del av de 
äldre eleverna drillade och förhörde grupper av yngre elever. Flera aktiviteter pågick alltså parallellt och 
utan lärarens direkta kontroll. Arbetsformen ansågs fostra till hjälpsamhet och social gemenskap och hade 
inslag av individualisering och nivågruppering, men undervisningen innebar i huvudsak att imitera, upprepa 
och lära sig utantill. I retoriken framhölls dock att undervisningen skulle bygga på elevernas självverksamhet 
och intresse. Det var nog inte helt lätt att åstadkomma. Vid ett folkskollärarmöte poängterades t.ex. att en 
ensam lärare knappast kunde sköta mer än 100 elever.  

 
Rent praktiskt utgörs lärarens ledarskap till stor del av planering, kontroll, motivation, gruppering och 
individualisering (enligt Christer Stensmo i Berg et al., 2012). Vid hantering av större grupper har 
läraren inte möjlighet att direkt styra elevens arbete. Det är då möjligt att istället tillämpa indirekt 
styrning, detta genom att planera uppgifter så att de i princip är självinstruerande, och gärna 
självrättande. På så vis arbetar eleven intuitivt mot det mål som läraren har satt upp.  

Läraren måste kunna hantera en skala av undervisningsformer, från lärarstyrd helklassundervisning 
(eng: direct instruction), till grupparbete och enskilt arbete. I en sammanställning av Andreas Ryve 
(Frank Sundh i Berg et al., 2012), pekar resultaten på att ju tydligare kunskapsinnehållet synliggörs, 
desto större sannolikhet är läraren lyckas aktivera eleverna och att en gemensam grund till 
undervisningen. John Hattie (2009) beskriver att en framgångsrik lärare också bör leda eleverna på så 
sätt att eleverna ges möjlighet att utveckla en förmåga till självstyrning och självlärande, alltså 
autonomi. Enligt Christer Stensmo handlar ledarskap i klassrummet om att skapa förutsättningar för 
undervisning och lärande, där ett mått på framgångsrikt ledarskap skulle kunna vara elevernas tid på 
uppgiften (time-on-task) (Berg et al., 2012). Vad händer då i och med skolans digitalisering? Hur 
håller vi eleverna “on-task”? Kan vi använda digitala verktyg för att strukturera undervisning och 
material, och på så vis stärka ledarskapet i klassrummet - och i förlängningen lärandet? 

Ur ett psykologiskt perspektiv handlar ledarskap i klassrummet till stor del om relationsbyggande 
och om att hantera samspel. Skolpsykologerna Tuija Lehtinen och Jenny Jakobsson Lundin menar i 
sin bok Psykologi för klassrummet att läraren i kontakten med gruppen och enskilda elever använder 
olika vitalitetsaffekter som kroppsspråk, mimik, tonläge och ordval för att skapa grundstämning i 
klassrummet (Lehtinen och Jakobsson Lundin 2016, s.27). Författarna menar att dessa förmågor att 
sätta en stämning i gruppen utgör ett hantverk som lärare utvecklar med erfarenhet. Hur påverkas och 
anpassas relationsbyggande och grupprocesser av en blandad lärmiljö? 
 

 
Empiri: resultat och analys 
 
Efter studiens genomförande har vi sammanfattat intervjuer och observationer, och analyserat resultat 
med stöd av litteraturen. Detta i ett försök att närma oss svaren på de frågor som vi ställt i gällande 
lärarens roll i en digitaliserad skola.  
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Att skapa en gemensam förståelse för syfte, medel och mål 
 
Enligt Torbjörn Hortlund, utbildningsledare på avdelningen för rektorsutbildning vid Uppsala 
universitet, är det centralt för en ledare att skapa en gemensam förståelse för syfte, medel och mål 
inom gruppen (se intervju, Bilaga 1). Läraren kan underlätta den gemensamma förståelsen genom att 
strukturera och åskådliggöra sin undervisning och elevens lärande på ett effektivt sätt. John Hattie 
definierar denna förmåga som ett kännetecken hos framgångsrika lärare (Hattie, 2009) och myntar i 
samband med detta begreppet synlig undervisning. Enligt Hattie är undervisningen synlig när (1) 
eleven vet vad den ska göra och hur den ska göra det, och (2) lärare och elev söker svar på om lärande 
sker eller inte. Han skriver bland annat att “Synlig undervisning och synligt lärande sker när 
inlärningen är det uttalade och transparenta målet, när det är lagom utmanande och när både lärare 
och elev (på sina respektive sätt) försöker ta reda på huruvida och i vilken utsträckning det utmanade 
målet har uppnåtts.”. Han definierar även en av vägvisarna mot högsta kvalitet inom utbildning som 
följer: “Lärare och elever måste kunna lärandemålen och kriterierna för måluppfyllelse för 
lektionerna, veta hur väl samtliga elever uppnår dessa kriterier och veta vad som är nästa steg i ljuset 
av skillnaden mellan elevernas nuvarande kunskap och kriterierna för måluppfyllelsen, det vill säga 
‘Vart är du på väg?’, ‘Hur ska du komma dit?’ och ‘Vad är nästa steg?’.” (Hattie, 2012). Att 
strukturera upp materialet i en digital kursplattform kan underlätta denna process. För att strukturen 
ska bli effektiv krävs god instructional design (eng). 
     Instructional design handlar om att strukturera och utveckla resurser och metoder för att optimera 
elevernas lärande. Det närmaste man kan komma begreppet på svenska är didaktisk design. Selander 
och Kress (2010) diskuterar begreppet didaktisk design och läraren roll i formandet av sociala 
processer och förutsättningar för lärande, genom att planera och arrangera lektioner, rum och resurser 
på ett sätt som stödjer elevens lärprocess. En stor del av didaktisk design handlar om att underlätta 
lärandet genom att presentera undervisningsmaterial på så vis att det är tydligt var man är, var man 
ska, och hur man tar sig dit. Alltså återigen, göra undervisningen synlig. Att eleven är varse om sin 
egen lärprocess har beskrivits som en god förutsättning för lärande (se Nottingham, 2014; Wiliam och 
Leahy, 2015). Hattie och Yates (2014) belyser också vikten av att läraren aktiverar eleven och 
engagerar gruppen i undervisningen.  
     Styrkan med digital didaktisk design är möjligheten att presentera en stor mängd varierat material 
på ett strukturerat vis som gör lärandeprocessen tydlig och effektiv. Med olika typer av responssystem 
kan både elev och lärare följa resultatutveckling över tid, samt kommunicera i formativt syfte. Enligt 
detta resonemang kan man således dra slutsatsen, att om man lyckas öka den gemensamma förståelsen 
för syfte medel och mål med hjälp av synlig undervisning och ändamålsenlig instructional design, kan 
man använda de digitala stödsystemen för att stärka sitt ledarskap. 
     Torbjörn Hortlund anser också att det är centralt för gott ledarskap att skapa en kultur där alla tar 
ansvar för det gemensamma uppdraget. Med synlig undervisning kan man tydliggöra att lärare och 
elev har ett gemensamt mål: att eleven ska lära sig så mycket som möjligt, och på så vis motivera 
gruppen att arbeta tillsammans för att uppnå detta. Läraren kan också utveckla de digitala strukturen i 
samverkan med eleverna. Den ökade mängden formativ feedback som kan samlas in med hjälp av 
digitala responssystem och reflektionsytor gör också att läraren lättare kan hitta nivån för lagom 
balans mellan stöd och krav gentemot eleven. 
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Att skapa en inramning och rätt förutsättningar (en ”setting”) för undervisningen 
 
Charlotta Björklind, lärare i psykologi vid Stockholms universitet, betonar betydelsen av lärarens 
förmåga att skapa en setting för undervisningen (se intervju, Bilaga 2). Denna setting utgörs av 
ramarna för undervisningssituationen, det vill säga sådant som tidsgränser, hur rummet är ordnat och 
övriga förutsättningar för ett lärandefokuserat möte mellan lärare och elever. Läraren är ansvarig för 
att både initialt skapa och sedan under undervisningens gång aktivt upprätthålla dessa ramar. 
Björklind poängterar att denna setting, formen för undervisningssituationen, alltid kommer före 
innehållet. Detta innebär att om det sker något rambrott och eller det uppstår problem i 
settingfaktorerna behöver läraren alltid åtgärda detta innan det är möjligt att fortsätta fokusera på 
undervisningens innehåll. 

Under våra auskultationer (se auskultationsprotokoll i Bilaga 3-6) såg vi hur lärarna använde 
digitalt stöd för att skapa, och uppehålla, ramarna för undervisningen. Inför lektionen fanns lektionens 
upplägg och material tillgängligt i skolans digitala schema, och i lärplattformen Canvas. Digitalt stöd 
användes nästan uteslutande för att presentera information, instruktioner, bedömningskriterier, samt 
vid inledning och avslutning av lektionen. Det var tydligt att lärarna arbetade kontinuerligt för att 
upprätthålla de ramar som satts kring undervisningen. Eftersom stor del av ramverket är byggd på 
struktur och innehåll i den digitala miljön var det vanligt att eleverna hänvisades hit om aktiviteten 
sjönk. Eleverna följde presentationer i lärplattformen och använde bilder från denna och internet till 
till sina digitala anteckningar. De flesta elever valde att föra anteckningar på datorn, men flera 
antecknade för hand. Vi kunde se att mycket strukturerad undervisning pågick, och eleverna var i hög 
grad engagerade i lektionsverksamheten (“on-task”), vilket kan ses som ett tecken på gott ledarskap. 

I alla våra auskultationer kunde vi observera att elever tog mikropauser och ägnade sig åt icke 
undervisningsrelaterad aktivitet på internet. Detta skedde dock i mindre skala och i de flesta fall 
återgick fokus till den gängse undervisningen relativt snabbt. Ur detta kan man diskutera vidare: ska 
vi låta elever ta mikropauser med den risk det innebär att distraktionen stör lärandet? En studie från 
London School of Economics and political Science har visat att högpresterande elever inte påverkas 
lika mycket negativt av distraktion från digitala verktyg (i det här fallet mobiltelefoner) som 
lågpresterande elever (Beland and Murphy, 2015). Kan detta ha att göra med studieteknik och 
förmåga att kontrollera sina mikropauser? Genom att ge eleverna kunskap om studieteknik, att “lära 
att lära”, och samtala med eleverna om kan man hjälpa eleven att nå den mognad som krävs för att 
veta vad som fungerar, och lär sig att förhålla sig till distraktionsmoment. Detta gäller i första hand 
äldre elever, i synnerhet som förberedelse inför vidare studier och yrkesliv. Man kan också hantera 
distraktionsmomenten genom att reducera dem. Under asukultationerna hände det att den digitala 
miljön uteslöts genom att datorerna fälldes ner eller telefoner samlades in då läraren behövde elevens 
fulla uppmärksamhet, för att gynna muntlig interaktion mellan gruppmedlemmar, eller i situationer då 
datorn helt enkelt inte behövdes. Det är viktigt att notera att även om man använder digitalt stöd för 
att sätta ramarna för undervisningen, innebär det inte per se att lektionsaktiviterna i sig måste utföras 
med digitala verktyg. De lärare vi besökte under våra auskultationer uppgav att de använder digitalt 
stöd i stor skala, men ofta arbetar utan datorer i klassrummet. 

Under våra auskultationer kunde vi också se att lärarna avslutade sina lektioner med att hänvisa 
och påminna eleverna om att allt material som har hanterats under lektioner finns att återgå till i 
plattformen. Detta blir ett sätt att hålla kvar eleverna i strukturen även mellan lektionerna. 
Tillgänglighet till materialet ökar också elevens möjlighet till autonomi, inklusive val av plats och 

 
10 



tempo för studierna. För de elever som har behov av hög grad av kontakt och styrning av läraren finns 
även möjlighet till kommunikation och kontroll av elevens självstudier. Utöver användning i 
klassrummet har elever i tidigare intervjuer redogjort för hur de har använt den digitala plattformen 
som stöd för studier i hemmet (Forsberg, 2016a). Här nämner eleverna främst tillgång till material, 
förståelse för vad som ska göras, och lätt åtkomst till återkoppling från läraren. 

Under hösten gjorde vi ett studiebesök på Glömstaskolan i Huddinge söder om Stockholm. 
Glömstaskolan är nystartad skolan med en organisation som skiljer sig något från den vanliga. Skolan 
arbetar med årskurser i stället för klasser, och lärarna arbetar i team kring eleverna och formar sina 
scheman tillsammans vecka för vecka. Undervisningen sker i lokaler av många olika karaktärer, med 
klassrum, grupprum och biblioteksliknande ytor. Möblerna består av en blandning av gängse stolar 
och bord, blandat med mjukare möbler och gradänger. Trots avsaknande av strukturer som vi är vana 
vid, är företrädare för skolan tydliga med att det inte saknas struktur. Strukturen för undervisningen 
finns istället till stor del i deras digitala plattform, Showbie. Det är ytterligare ett exempel på hur 
digitalt stöd kan användas för att skapa och förstärka ramar för undervisningen. 
 

 
Det personliga mötet 
 
En av våra frågeställningar inför studien var hur tillit och grupprocesser påverkas av en digitaliserad 
miljö. Lehtinen och Jakobsson Lundin diskuterar i Psykologi för klassrummet olika aspekter av 
samspelet mellan läraren och gruppen, och betydelse av och utmaningar kring det personliga mötet. 
En god relation mellan lärare och elev utgör en drivkraft för lärandet och det behöver råda balans 
mellan närhet och självständighet i denna relation. Närheten handlar exempelvis om att bli sedd av 
läraren och att få tillhöra en gemenskap i gruppen, självständighet i sin tur om frihetsnivå och 
möjlighet till självbestämmande. Olika individer i en grupp kan förväntas ha olika behov när det gäller 
balansen mellan dessa aspekter (se Lehtinen och Jakobsson Lundin 2016, s.83). 

Charlotta Björklind diskuterar att en digital plattform kan vara ett verktyg som tillåter både närhet 
och självständighet mellan lärare och gruppen, men att det om den används alltför opersonligt riskerar 
komma emellan läraren och eleverna och skapa distans i relationen. För starka elever med hög grad av 
psykisk mognad behöver inte detta vara ett problem utan kan erbjuda ökad frihet. Däremot riskerar 
svagare elever med större behov av kontinuerligt fysiskt möte att ramla ur ramen för undervisningen. 
Torbjörn Hortlund menar att det mellanmänskliga mötet krävs för att skapa en tillitsfull och trygg 
miljö som kan ligga till grund för gott ledarskap.  

Vi anser att om tekniken används på rätt sätt i klassrummet, bör den frigöra tid till möte och samtal 
med eleverna. Funktioner i ett digitalt system kan öka och möjliggöra olika typer av kommunikation, 
men den kommunikationen får aldrig ersätta det personliga mötet, varken mellan läraren och eleven 
eller elever sinsemellan. Genom att arbeta i en blandad lärmiljö (blended learning) kan läraren leda 
grupp- och individuellt arbete under mer strukturerade former, vilket möjliggör möten med eleverna i 
mindre konstellationer. På så vis kan man använda de digitala stödstrukturerna till förmån för det 
personliga mötet. Under en av våra auskultationer såg exempel på detta, då läraren använde digitalt 
stöd (lärplattformen Canvas) för att skapa förutsättningar för en övning i en blandad miljö. Med hjälp 
av genomtänkt instructional design och individuella redovisningsytor i lärplattformen, kan olika 
aktiviteter pågå samtidigt i klassrummet, både analogt och digitalt, utan att läraren tappar översyn och 
ledning av undervisningen. Under alla de lektioner vi studerade användes automatiserade och 
effektiva funktioner i plattformen för informationsspridning och återkoppling, bland annat med hjälp 
av självrättande test, vilket likaså frigör tid för det personliga mötet. 
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Under vårt besök på Rooks Heath College i London (Forsberg, 2016c) kunde vi ta del av hur 
personalen arbetar systematiskt med att skapa en känsla av lärarnärvaro i sin digitala plattform. 
Skolan använder precis som vi Canvas LMS (learning management system) som stöd för sin 
undervisning, och har med vilje lagt in många bilder på elever i plattformen och även en hel del Gif:ar 
och videos. Elever och lärare figurerar gärna i ”how to”-videos, där instruktioner behöver ges, till 
exempel hur man späder en lösning i kemin. Det är enkelt att spela in media med plattformens egna 
verktyg från vilken digital enhet som helst som har inbyggd kamera och mikrofon. Filmerna i 
plattformen är givande för både de elever som skapar videon, och en resurs för kommande elever – 
och bidrar till en samhörighetskänsla i gruppen. På distansskolan Danes Worldwide i Köpenhamn 
(Forsberg, 2016d) figurerar lärarna också ofta själva i instruktionsvideos. Lärarnas videos är ett bra 
komplement för elever som har svårt att ta till sig skriven text, samt ytterligare ett sätt att öka lärarens 
närvaro i plattformen. Detta är exempel på hur man förstärker de vitalitetseffekter som Lehtinen och 
Jakobsson Lundin (2016) anser vara så viktig för att skapa och bibehålla personliga relationer. 
 

 
Olika typer av digitalt stöd för olika typer av ledarskap 

 
Stefan Hertz är lärare, författare och föreläsare inom området skolutveckling och ledarskap. Han har 
bland annat studerat hur en ökad förståelse för vårt eget, individers och gruppers beteende, skapar 
förutsättningar för ledarskap i en grupp, samt hur man anpassar sitt ledarskap till olika situationer och 
målgrupper. Under ett föredrag (se Forsberg, 2016e) belyste Stefan skillnaden mellan att vara chef 
och att vara en ledare. Till skillnad från chefskap, är ledarskap inte kopplat till en formell position, 
utan beroende av gruppens och individens mandat att leda. I en klass eller grupp finns alltid en 
medkultur och en motkultur. Medkulturen fungerar både med chefer och ledare, medan motkulturen 
bara fungerar med en ledare. 

Stefan delade in elever i olika typer, efter modellen för situationsanpassat ledarskap beskriven av 
Blanchard och Hersey (1988): elever som (1) kan och vill, (2) inte kan men vill, (3) kan men inte vill, 
och (4) varken kan eller vill. 

 
 

Figur 2. Olika typer av grupper enligt modellen för situationsanpassat ledarskap (modifierad efter Blanchard 
och Hersey, 1988) 
 
Kategori (1) och (2) kan räknas till medkulturen, medan (3) och (4) hör till motkulturen. Enligt Stefan 
behöver dessa olika elevgrupper olika typer av ledarskap: 

(1) är i behov av coachande ledarskap, vilket kan göras med viss distans 
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(2) är i behov av tränande ledarskap, träningsmaterial och stöd 
(3) är i behov av motiverande ledarskap och inspirerande material 
(4) är i behov av styrande ledarskap, tydliga ramar och elevnära ledning 

 
Man kan också tänka sig att eleverna rör sig mellan dessa kategorier beroende på situation och 
uppgift. Man måste därmed alltid vara lyhörd inför elevens behov och till exempel inte utelämna en 
elev till ett coachande ledarskap utan att förvissa sig om att eleven klarar det.  

Oavsett i vilken fas eleven befinner sig, kan digitalt stöd underlätta ledning av eleven när kunskap 
ska processas. Exempel på stöd riktat till respektive kategori elever kan vara i form av: (1) att låta 
eleverna få tillgång till stora mängder material i en strukturerad kursplattform, så att eleven till önskad 
del kan driva sin egen kunskapsutveckling; (2) stora mängder material för övning och repetition, 
självrättande test för att underlätta egenkontroll av baskunskaper, samt tätare kommunikation med 
läraren med hjälp av verktyg för effektiv formativ feedback; (3) tillgång till motiverande 
extramaterial, automatiserad (och därmed direkt) feedback, samt synlig dokumentation av avklarade 
moment (portfolios, bockar, badger, etc); (4) lärarens ökade möjligheter till översikt, i kombination 
med effektiva feedbacksystem, gör att eleven har ytterligare incitament att producera och leverera, 
och läraren har lättare att ge stöd och lyfta framgångar. Detta är ett av syftena med lärandeanalytik, 
mikro-feedback, och löpande insamling av "little data": att kunna anpassa undervisningen efter den 
enskilde elevens behov. 

Efter denna modell innefattar framgångsrik instructional design sätt att “bygga in” funktioner i en 
pedagogisk struktur som underlättar för alla ovan nämnda elevkategorier. Läraren får då också större 
möjlighet att fördela sin egen insats och närvaro (både i form av personliga möten och interaktion 
över nätet) och anpassa sitt ledarskap (coaching, träning, motivation eller styrning). Det är värt att 
återigen notera att lärarens närvaro och det personliga mötet alltid kommer att vara det primära, och 
det digitalt förmedlade ett komplement och stöd för detta. Digitalt stöd innebär inte heller att allt som 
eleverna gör sker digitalt, det kan naturligtvis lika ofta innebära hänvisningar och instruktioner till 
aktiviteter som utförs utan dator. 

Stefan rekommenderade även att (om möjligt) hantera dessa kategorier i olika zoner i klassrummet. 
Olika fysiska zoner i rummet, och olika material och stöd till eleverna utefter behov, ligger i linje med 
idén om en blandad lärmiljö. Stefan talade också om hur det ingår för en ledare i klassrummet att 
skapa en lärandearena och en struktur för undervisningen. Här ingår tydlighet i lektionsstart, 
lektionsslut, rutiner och system, vilket stämmer överens med Charlotta Björklinds tankar om rätt 
setting för att lärande ska ske. Man kan även dra paralleller till synlig undervisning, där digitala 
strukturer kan hjälpa till att kommunicera medel och mål, samt hur digitalt stöd kan skapa en 
gemensam förståelse mellan ledare och medlemmar i en grupp, i syfte att stärka ledarskapet. 

Med en struktur kring undervisningen kan läraren ägna mer tid och kraft åt det som hen känner är 
viktigt för sin roll, vare sig det rör sig om att bygga relationer, analysera och hjälpa elever att förstå 
saker på djupet, eller att entusiasmera och skapa dynamik i klassrummet. I vissa fall kan det även 
hjälpa elever att fjärma sig relationsmässigt när instruktioner ges, då risken finns att enskilda elever 
lägger stor del av sin energi på relationsskapande och -uppehållande, och därmed missar budskapet.  

Stefan belyste även vikten av att en ledare är proaktiv, genom att agera innan situationer har gått 
för långt. Man kan lära sig att vara proaktiv genom att identifiera olika beteendemönster som föregår 
händelser och tillstånd. Som exempel på hur man kan arbeta proaktivt tog Stefan upp Dylan Wiliams 
system med gröna/gula/röda signaler, där eleven kan signalera innan det blir riktigt problematiskt 
genom att visa gult. Den här typen av kommunikation och formativ feedback kan lätt förenklas med 
hjälp av digitala verktyg. Ett sätt att skapa förutsättningar för löpande återkoppling och 
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“mikro-feedback” är att använda digitala reflektionsrutor i samband med läsinstruktioner, uppgifter, 
videos, lektionsbeskrivningar, osv, i en digital kursplattform. Antingen ser man till att alla fyller i 
reflektionsrutan i anknytning till en aktivitet, eller så låter man det var frivilligt. På så vis kan läraren 
få information om exempelvis vilka elever som kämpar och vilka moment som vi måste arbeta mer 
med. Med rätt lärplattform kan man också chatta enskilt med eleverna vid behov och under 
strukturerade former, vilket kan bidra till en mer individanpassad undervisning och stärka relationen 
mellan elev och lärare. 

 
 

Diskussion 

 
I vår studie har vi ringat in några faktorer som har varit återkommande i observationer, litteratur och 
samtal. Utifrån våra resultat har vi listat några områden och tagit fram exempel på hur man skulle 
kunna arbeta konkret med de digitala verktygen för att stödja läraren i sitt ledarskap. Generellt går 
åtgärderna ut på att använda styrkan i de digitala systemen för att skapa förutsättningar, samla 
beslutsunderlag (formativ återkoppling), och frigöra tid till lärarens lärar- och ledarutövande. För att 
diskussionen inte ska bli för visionär har vi bara exemplifierat funktioner och verktyg som vi vet finns 
i vår egen (CanvasLMS) eller andra digitala kursplattformar . 1

 
1. En gemensam förståelse för medel och mål 
 

1.1 Att strukturera den digitala miljön så att undervisningen blir synlig 
Med hjälp av genomtänkt instructional design kan man strukturera undervisning och material på ett 
sätt som gör lärandesekvensen överskådlig. Genom att arbeta med moduler kan man visualisera 
arbetsgången och ge eleverna en bättre förståelse för var man är, var man ska och hur man tar sig 
dit (se exempel i Figur 3). Därigenom kan man lättare närma sig en gemensam överenskommelse 
för undervisningens medel och mål. 
 

 
Figur 3. En modul i en lärplattform (Canvas) som synliggör arbetsgång i ett moment ur kursen Biologi 1 för 
gymnasiet. 

1 För närmare beskrivning av konkreta verktyg för dessa funktioner, kontakta författarna. 
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1.2 Effektiviserade och automatiserade funktioner för uppgifter och feedback 
Med automatiserade och effektiva funktioner kan man förskjuta fokus i lärargärningen allt mer från 
administration till renodlad undervisning. Det kan innebära t.ex. att tillhandahålla information 
kring lektionsaktiviteter, administration och insamling i samband med dessa, resultathantering, 
arkivering samt samla elevernas arbeten i portfolios. Effektiva system kan också hjälpa till att 
synliggöra lärprocessen för lärare och elever. Med kraftfulla annoteringsprogram och 
responssystem för återkoppling och mikrofeedback kan läraren spara tid, samtidigt som det 
formativa arbetet stärks. Figur 4 och 5 visar exempel på hur den typen av återkoppling kan se ut. 
 

 
Figur 4. Exempel på hur ett inbyggt annoterings- och bedömningsprogram kan se ut. 
 
 

 
Figur 5. Reflektionsrutor ger användbar mikrofeedback till lärare och möjliggör personlig kommunikation 
vid behov. 
 
1.3 Skapa även en gemensam förståelse för hur de digitala verktygen ska användas 
Det är viktigt att föra ett aktivt och återkommande samtal om potentiella risker med att använda 
digitala verktyg i undervisningen, och att felaktig hantering (t.ex. multitasking) kan hämma 
lärandet (se ovan, Skolans digitalisering - farhågor och möjligheter). Syftet med olika 
arbetsmetoder torde vara tydligt för både ledare och gruppmedlemmar. Man bör också anpassa sina 
arbetsmetoder för att förebygga eventuell problematik, till exempel genom att använda digitala 
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enheter om och när det är lämpligt. Man kan också fundera kring elevernas behov av mikropauser 
under lektionstid. Längre stunder av föreläsande eller annat som kräver långvarig koncentration, 
vilket kan leda till att eleven tar nödvändiga mikropauser genom att surfa på internet - kanske utan 
att vara medveten om hur det påverkar inlärningen. Pedro de Bruyckere avslöjade i ett anförande 
under konferensen ResearchEd (Forsberg, 2016f) att han ofta delade upp sina föreläsningar i 
10-minutersdelar i syfte att väva in pauser på ett sätt som gör att åhöraren inte förlorar fokus på 
ämnet. Mellan de olika delarna drog han ett skämt eller tog upp sådant som var relaterat, men inte 
avgörande, för att förstå föreläsningens innehåll. Målet med detta var primärt att eleverna skulle 
minnas föreläsningen bättre, men kan kanske vara ett sätt att minska behovet av så kallat 
“slösurfande” i en digital undervisningsmiljö? 

 
2. Setting 
 

2.1 Gör undervisningsmaterialet tillgängligt för eleverna 
Det finns möjlighet att förstärka strukturen kring lektionerna genom att presentera och 
tillgängliggöra undervisningsmaterial inför, under och efter själva undervisningstillfället. Detta har 
potential att öka den gemensamma förståelsen för vad som ska göras, öka elevaktivitet, samt 
minska elevernas kognitiva belastning i förmån för problemlösning och inlärning. En 
välstrukturerad kursplattform med tillhörande användarvänlig app är medel för detta. 
 
2.2 En digital struktur kan förstärka ramarna för undervisningen 
En fördel med en digital struktur för kurser och undervisningsrelaterat arbete är att den kvarstår 
oberoende av tid, plats och rum. Charlotta Björklind lyfter vikten av att form kommer före innehåll 
när det gäller att skapa en fungerande setting för undervisningen. Det bör dock finnas ett aktivt 
samspel mellan den fysiska och den digitala miljön för att skapa en helhet. Formen kommer då att 
etableras i båda forum (analogt och digitalt), vilket kan förstärka undervisningens ramar.  
 
2.3 Möjliggör växelverkan mellan elev och lärare 
Ibland vill man utveckla undervisningsmaterial eller lektionsupplägg i samråd med eleverna. 
Genom att använda system som tillåter viss flexibilitet och anpassning är det lätt att ändra och 
variera upplägg och lärmoduler genom att till exempel “drag and drop” resurser mellan moduler i 
en strukturerad plattform. Eftersom presentationen av materialet kan göras överskådligt och 
sekventiellt är det lätt att förstå vilka resurser som ska användas, i vilket syfte, och i vilken ordning. 
Eleven har då också möjlighet att styra mer över i vilken takt hen tar sig an materialet, det kan till 
exempel finnas behov av repetition, eller särskilt utmanande uppgifter för högpresterande elever. 

 
2.4 Låt samma system och verktyg genomsyra verksamheten 
En skolgemensam plattform kan skapa en setting för lärande genom struktur och tillgänglighet. Det 
ställer dock krav på att lärare har tillräckligt stort handlingsutrymme, samt funktioner inbyggda i 
plattformen som kan möta de behov som finns i olika ämnen. Att samla allt undervisningsrelaterat 
material på samma ställe och med liknande layout kan bidra till trygghet och förtrogenhet i relation 
till verksamheten. Vidare kan det vara fördelaktigt att skapa digitala strukturer och miljöer där 
eleverna känner igen sig och kan relatera till. En elev vid Rooks Heath College i London 
uppskattade till exempel sin digitala plattform (Canvas LMS) just för att den i sin applayout och 
användning liknade andra sociala medier som hon var van vid (Forsberg, 2016c). 
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3. Det personliga mötet 
 

3.1 Frigör tid till det personliga mötet  
Genom att låta de digitala systemen sköta informationsflöde, effektivisera och automatisera 
administrativa uppgifter, dela in grupper, osv, kan läraren frigöra tid, både i och utanför 
klassrummet. Instruktioner och lektionsmaterial i en strukturerad digital plattform ger avlastning 
och effektiviserar undervisningen, självrättande och självinstruerande uppgifter likaså. Med nya 
verktyg är det också möjligt att utveckla nya arbetssätt. 
 
3.2 Utveckla arbetsmetoder för att säkerställa tid med varje enskild elev  
Digitalt stöd i undervisningen kan öka tiden till det personliga mötet med eleven. Detta kan man 
göra genom att använda sig av en blended learning- approach, till exempel enligt 
rotationsmodellen (station rotation).  Rotationsmodellen går ut på att man delar upp klassen i olika 
aktiviteter. Med den tydliga strukturen och det stöd som en digital plattformen kan bidra med, kan 
en del av klassen ägna sig åt grupparbete, läsning, problemlösning eller annat, medan läraren har en 
diskussion med resten av eleverna. Sedan kan läraren röra sig mellan grupperna efter behov (läs 
mer: Forsberg, 2016g). Lärare som har använt rotationsmodellen upplever att de får mer tid till att 
kommunicera med varje enskild elev med det här arbetssättet, det blir möjligt att lyssna till 
elevernas resonemang och på så vis stärka det formativa arbetet. Det går naturligtvis att arbeta med 
rotation även utan digitalt stöd, men rätt digitalt stöd gör det lätt att administrera och monitorera 
elevernas aktivitet. 
 
3.3 Låt de digitala strukturerna skapa en setting för möten i olika konstellationer  
Delade dokument och andra typer av digitala forum kan verka som ytor som underlättar fysiska 
samarbeten, helklassdiskussioner och enskilda samtal. I en digital miljö kan man även möjliggöra 
möten och samarbeten som är oberoende av tid och rum. Information, upplägg och dokumentation i 
samband med debatter och seminarier, kan lätt distribueras och granskas.  
 

4. Komplettera det personliga mötet med ytor för digital kommunikation  
 

4.1 Möjliggör systematisk mikrofeedback 
Mikrofeedback är den återkoppling som läraren kan få från eleverna under och mellan lektioner. 
Denna återkoppling utgör ett gott stöd för löpande proaktivt och formativt arbete, och kan samlas 
in via exempelvis kommentarsrutor, reflektionsytor och exit-tickets. Detta går också att göra 
analogt, men blir då svårare att organisera systematiskt och storskaligt. 

 
4.2 Se alla elever, låt alla elever komma till tals 
Digitala medel kan förenkla den personliga kommunikationen i en stor grupp. Genom att använda 
ovan nämnda exempel (reflektionsrutor, diskussionsforum, kommentarsfunktioner) är det möjligt 
för läraren att kommunicera med eleven mer regelbundet och mer systematiskt. Detta behöver inte 
betyda att läraren lägger mer tid på kommunikation, utan att den är mer effektiv. Olika modaliteter 
för kommunikation kan användas efter behov. Med inbyggda videofunktioner är det lätt att spela in 
svar, meddelanden eller diskussioner på valfri digital enhet. Detta kräver dock att den digitala 
plattformen inrymmer den typen av funktioner. Det kan vara svårt för en lärare att uppskatta hur 
mycket tid som individuella elever får att uttrycka sig i klassrummet. Ett sätt att fördela taltid mer 
jämnt är med hjälp av slumpmässig fördelning av ordet, vilket kan göras smidigt med appar eller 
annat material. När kommunikationen sker i en digital struktur där interaktion sker med automatisk 

 
17 



dokumentation blir tidsfördelningen synliggjord och alla kan komma till tals, vilket underlättar 
arbetet att skapa ett mer demokratiskt klassrum. Digitala, asynkrona upplägg kan även underlätta 
kommunikationen för elever som vill ha, eller behöver, extra tid för att formulera tankar och svar. 

 
4.3 Använd de digitala systemen som kompensatoriska verktyg 
Genom att variera modalitet kan man även underlätta för elever med särskilda behov. Inbyggda 
rättstavningsprogram och automatiserad översättning är exempel på detta. För nyanlända elever, 
eller andra elever som inte har svenska som förstaspråk, kan en modul i sitt modersmål vara till stor 
hjälp i studierna. Den typen av moduler kan exempelvis arbetas fram i samverkan med 
modersmålslärare. Eftersom det är lätt att sprida digitala produkter kan en sådan satsning dessutom 
få stor inverkan på förutsättningarna för den här gruppen av elever. Den insyn i kursmaterial och 
resultat som en pedagogisk digital plattform kan ge ett elevhälsoteam kan vara mycket hjälpsamt i 
arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Med appar för föräldrar får man även en samverkan 
med hemmet. Analysverktyg som samlar och redogör för elevens totala studiesituation och 
beteendemönster (inlämningar, närvaro, resultat) kan också vara värdefullt för tidig upptäckt av 
elever i behov av stöd. 

 
4.4 Använd de digitala hjälpmedlen för interaktion, inte bara information  
Det är vanligt att digitala forum används för att tillhandahålla material och dela information till 
eleverna. Gott så, men om man vill använda det digitala forumet för ett (digitalt) möte med eleven 
bör kommunikationen kunna vara dubbelriktad. På samtliga lektioner vi besökte under våra 
auskultationer kunde eleverna följa lektionsmaterial och arbeta självständigt i den digitala struktur 
som man hade för kursen. I relativt liten utsträckning bidrog dock eleverna själva till att lägga in 
material i plattformen under tiden då de arbetade. Här kan finnas en potential att stärka det 
personliga mötet mellan lärare och elev samt elever emellan genom att skapa fler kontaktytor.  Ett 
undantag var att eleverna ofta skrev i delade Google-dokument då de samarbetade, ofta självmant. 
Det är ett bra exempel på hur en digital yta används för elevers kommunikation och interaktion, 
liksom reflektionsrutor och exit-tickets. Många funktioner kan förstås även göras utan digitala 
hjälpmedel, men med snabba och praktiska system är det lättare att systematisera. Ett annat verktyg 
för att skapa dialog mellan lärare och elever, och mellan elever är förstås videokonferensverktyg 
och chatforum. I en pedagogiska plattform kan dessa ingå en av aktiviteterna i ett lärandemoment. 
Med inspelningsmöjligheter kan både lärare och elever även ta del av, och reflektera över, 
materialet i efterhand. 

 
 
5. Att tänka på 
 
Under vårt arbete med, och studier av, undervisning i digitala och blandade lärmiljöer, har vi kommit 
fram till att det kan vara värdefullt att betänka följande:  

● digitalisering handlar inte om att all undervisning ska ske via datorer 
● att använda de digitala systemen till vad de är bra på för att möjliggöra för läraren att göra det 

som hen är bra på 
● att använda de digitala resurserna som stöd och komplement, istället för ett substitut, till lärare 

och läroböcker 
● det är lätt att dela digitalt material 
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● ta vara på den kompetens, erfarenheter och material som finns tillgängligt på din egen skola 
och det utökade kollegiet via sociala medier och fysiska möten. Alla behöver inte uppfinna 
hjulet flera gånger. 

● visa lärarnärvaro i den digitala miljön 
● ta nackdelarna med digitala miljön på allvar och utarbeta arbetsmetoder för att hantera dessa 
● rätt hanterat kan digitaliseringen bidra med struktur och transparens, och utgöra ett steg mot 

en mer demokratisk och likvärdig skola 
 
 
6. Avslutande kommentarer 
 
Syftet med den här studien är att medvetandegöra och inleda en diskussion gällande ledarskapet i 
digitaliserade lärmiljöer, samt att driva och inspirera till utveckling av digitala strukturer och verktyg 
som stödjer ett gott ledarskap. Detta för att bidra till nyttjande av digitaliseringens fulla potential. Vi 
ser fram emot att arbetssätt och digitala strukturer som stödjer kommunikation och ledarskap 
utvecklas och testas.  

En ledares uppgift är att leda gruppen utifrån givet uppdrag. Enligt Skolverket ska vi arbeta med 
digitala verktyg i skolan och bidra till elevernas digitala kompetens. Vi hoppas att denna studie leder 
till en fortsatt och framåtsyftande diskussion och studier om hur vi kan göra detta och samtidigt 
förstärka lärarens ledarskap i klassrummet. 
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BILAGA 1: Intervju med Torbjörn Hortlund 
 

 
LEDARSKAP I EN DIGITALISERAD SKOLA - UTMANINGAR OCH 
MÖJLIGHETER 
 
Vi sitter på ett café på Odenplan i Stockholm, Torbjörn och jag. Torbjörn Hortlund är 
utbildningsledare på avdelningen för rektorsutbildning vid Uppsala universitet. Torbjörns 
huvuduppdrag är att undervisa på rektorsprogrammet, med fokus på mål- och resultatstyrning och 
skolledarskap. 

Jag ville träffa Torbjörn för att diskutera ledarskap i skolan. Under kommande läsår kommer jag att 
delta i en studie kring hur lärarens ledarskap i klassrummet kan komma att förändras i och med 
skolans digitalisering. Vilka utmaningar och möjligheter står vi inför när ytan för kommunikation och 
aktiviteter breddas med datorer och internet? Hur kan vi forma undervisning och digitala resurser för 
att förebygga eventuella svårigheter, och använda styrkan med digitala system på bästa sätt? Utöver 
undervisning, innefattar min lärartjänst utveckling av gymnasiala kurser i en digital, pedagogisk 
plattform (läs mer här och här). Att “bygga in” strukturer för att leda lärande är en del av det arbetet. 

Intervjun tog avstamp i Skolinspektionens rapport Lärarstöd och arbetsformer i gymnasieskolans 
yrkesprogram, där oanmälda besök på 47 gymnasieskolor visade en ökad mängd ostrukturerat 
ensamarbete och större risk för distraktionsmoment till följd av skolans digitalisering. Resultat från 
Unos uno 1:1-projekt 2011-2013 har också visat på ofokuserat ensamarbete och problem med 
hantering av sociala medier på vissa skolor i samband med ökad datoranvändning. Båda dessa 
rapporter beskriver hur digitaliseringen i skolan ställer särskilda krav på lärarens ledarskap. Torbjörn 
och jag inledde vårt samtal med en generell diskussion kring vad som utgör ledarskapets kärna.  

 
Särskilda krav på ledarskap inom skolverksamhet 
 
När jag frågar om vad som gör en bra ledare, poängterar Torbjörn att ledarskap i skolan skiljer sig 
från generellt ledarskap. I skolan måste vi relatera till dess roll att forma samhällsmedborgare och 
påverka människor i en viss riktning, allt enligt det demokratiska och lärande uppdrag som vi är givna 
enligt skollagen. Aktörer inom skolvärlden har även höga krav på att leverera – gentemot samhället, 
elever och föräldrar. 
 
Ledarskap handlar om att skapa en gemensam förståelse 
 
Ett av de viktigaste uppdragen som ledare har inom skolvärlden, både på organisatorisk- och på 
klassrumsnivå, är att skapa förutsättningar. Det handlar om att organisera, forma strukturer och 
förvalta de resurser som man har att röra sig med. Genom kommunikation kan man sedan leda 
gruppen till önskat resultat. För att detta ska bli möjligt måste ledaren kommunicera mål, och skapa 
mening och förståelse för den uppgift som gruppen har framför sig. Kärnan är alltså att skapa en 
gemensam förståelse för syftet med verksamheten. Om föreställningarna kring detta skiljer sig mellan 
ledare och grupp, eller mellan medlemmar i gruppen, är det viktigt att man stannar upp, lyssnar in och 
orienterar sig i alternativa målbilder. Grunden i skolledarskap är vidare att göra alla aktiva i arbetet 
kring uppgift och mot det gemensamma målet. 
 

 
22 

https://hforsbergblog.wordpress.com/2016/06/05/en-administrativ-och-en-pedagogisk-plattform-canvaslms/
https://hforsbergblog.wordpress.com/2016/02/06/ikt-ger-lararna-mer-tid-med-eleverna-i-klassrummet/
https://skolinspektionen.se/globalassets/planerade-pagande-granskningar/arbetsformer-och-lararstod/arbetsformer-lararstod-rapport.pdf
https://wordpress.com/page/hforsbergblog.wordpress.com/3552
http://skl.se/download/18.492990951464200d7148530b/1402989559322/Unos_uno_arsrapport_2013_SKL.pdfhttp://skl.se/download/18.492990951464200d7148530b/1402989559322/Unos_uno_arsrapport_2013_SKL.pdf
https://skolinspektionen.se/globalassets/planerade-pagande-granskningar/arbetsformer-och-lararstod/arbetsformer-lararstod-rapport.pdf


En kultur med ansvarstagande individer kring ett gemensamt uppdrag 
 
När jag frågar vilka enskilda faktorer som är viktigast för ett framgångsrikt ledarskap, svarar Torbjörn 
att det skulle kunna vara att skapa en kultur där alla tar ansvar för det gemensamma uppdraget. Han 
nämner att många lärare identifierar sig som enstaka aktörer istället för som en del av en skola. 
Detsamma gäller i klassrummet. När jag hör detta tänker jag på vikten av att prata med eleverna om 
att vi har samma mål: att de ska lära sig så mycket som möjlig. Att förmedla att det är mitt uppdrag 
och att jag utgår ifrån att vi arbetar tillsammans för att uppnå detta. Uttalandet kan tyckas självklart, 
men det kanske inte är så dumt att klargöra. 
 
En god ledare delegerar, har tålamod, och erbjuder en väl avvägd balans mellan stöd och krav 
 
Torbjörn säger att det finns en risk att ledare gör allt själv i syfte att visa att man är handlingskraftig. 
Att modella beteenden och föregå med gott exempel är visserligen kraftfullt, men risken är att en 
överdrift resulterar i överbelastning, en känsla av toppstyrning, samt minskar möjligheterna för 
gruppmedlemmar att träda fram. Det krävs även ett visst mått av tålamod att kunna vänta in ett beslut. 
Har vi underlag? Vet vi vilka förväntningar vi har på varandra? En annan utmaning är att erbjuda 
lagom stöd och lagom krav – för varje individ. Att bedriva ett formativt ledarskap genom att lyssna 
och faktiskt förändra sitt ledarskap eller undervisning efter feedback är centralt. 
 
Utmaningar på vägen mot en mer digitaliserad skola 
 
När det gäller digitaliseringen av skolan, hävdar Torbjörn att de digitala verktygen bör utgöra ett stöd 
för för att skapa förutsättningar, hantering av återkoppling, kommunikation, och tillit till systemet. En 
digital plattform till exempel, måste ingjuta en känsla av närvaro av ledaren, och den måste leverera. 
När det gäller kommunikation måste det dock inte innebära att det sker hela tiden för att vara 
framgångsrikt. Det digitala förhållningssättet har potentialen att öppna upp för annan än traditionell 
kommunikation. Läroplanen är till exempel formad kring förmågor som bör demonstreras i handling. 
Om kommunikationen bara sker genom en slutgiltig text, ser mottagaren bara en produkt och inte 
handlingen som leder till densamma. Detta är dock möjligt att komma åt genom att lägga upp sitt 
digitala stöd på ett genomtänkt sätt. 

Ett hinder för en effektiv utveckling av skolans digitalisering är att kunskaper och färdigheter 
saknas hos många användare, den digtala kompetensen. Återigen är det upp till ledare för skolan (läs 
politiker, huvudmän och skolledare) att skapa förutsättningar för en ökad digital kompetens i sin 
verksamhet. För att uppnå detta krävs resurser och särskilda insatser, Torbjörn nämner i samband med 
detta nationella skolutvecklingsprogram och skollyft för digitalisering. 

För att kunna införa ett nytt arbetssätt som baserar sig på styrkan i digitalt stöd, återkommer 
Torbjörn till nödvändigheten att skapa en gemensam förståelse kring syftet. Vad tjänar eleverna på 
detta? Vad tjänar skolans personal? Vad är det som det digitala inte ersätter? 

 
Digitalt stöd kan frigöra tid till det personliga mötet 
 
Under mitt arbete med utvecklingen av digitala plattformar har jag funderat på hur tillit och 
grupprocesser påverkas av en digitaliserad miljö. Torbjörn menar att skapande av tillit och trygghet 
kräver det mellanmänskliga mötet. Jag håller med. Om tekniken används på rätt sätt i klassrummet 
bör den frigöra tid till möte och samtal med eleverna. Funktioner i ett digitalt system kan öka och 

 
23 



möjliggöra olika typer av kommunikation, men den kommunikationen får aldrig ersätta det personliga 
mötet, varken mellan läraren och eleven eller elever sinsemellan. 

Med digitalt stöd i form av en pedagogisk undervisningsplattform kan man även skapa en blandad 
lärmiljö (blended learning), där läraren leder grupp- och individuellt arbete under mer strukturerade 
former, vilket möjliggör möten med eleverna i mindre konstellationer. Min egen erfarenhet av det 
senaste årets arbete med en pedagogisk kursplattform som stöd för undervisning och 
undervisningsrelaterat arbete, är just ökad elevkontakt som en av de effekter som följer med 
möjligheten till nya arbetssätt.  

 
Digitalt stöd för att öka den gemensamma förståelsen för medel och mål 
 
Med en funktionell pedagogisk plattform kan man även skapa struktur och tydlighet i sin 
undervisning, med en gemensam förståelse för undervisningens innehåll och syfte (vad John Hattie 
skulle kalla synlig undervisning). Med en klar och effektiv presentation av undervisningsmaterialet ser 
eleven vart vi ska, och hur vi tar oss dit. Det är intressant att tänka kring hur det digitala stödet på så 
vis har potential att stärka läraren i dennes ledarroll. En reaktion som jag har fått i mitt arbete med 
kursplattformen är att eleverna säger att de kan lita på att allt alltid finns där och att de ser att det finns 
en plan för undervisningen. Tillit. Den digitala plattformen samlar all typ av undervisningsresureser, 
vilket minimerar klick, flikar och surfande, vilket i sin tur minskar internetanvändning som inte är 
relaterat till undervisningssituationen. Att digitala resurser används som undervisningsstöd betyder 
inte att all klassrumsaktivitet sker digitalt. När jag som lärare anser att datorer och telefoner inte 
behövs under lektionstid ska de inte användas. 

Skolinspektionens rapport som jag nämnde ovan, visar hur förekommande bristande lärarstöd tar 
sig uttryck i att eleverna inte förstår vad de skulle göra, hur de kan få hjälp eller hur de ska bli 
bedömda. Slutsatsen var att dessa brister grundade sig i avsaknad av struktur, tydlighet och 
pedagogiskt ledarskap. Skolinspektionen redovisar att eleverna själva efterlyser en förtroendefull och 
god relation med läraren, struktur under lektioner, tydlig kommunikation och att det finns en 
förutsägbarhet i undervisningen av vilka moment som ingår. Jag ser fram emot ytterligare utveckling 
och spridning av verktyg och arbetssätt som kan möta dessa behov. 

I utbildningsutskottets sammanställning av forskningsrön och resultat gällande skolans 
digitalisering, Digitaliseringen i skolan – dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och resultat i 
utbildningen, framkommer att påverkan på likvärdighet och kvalitet på undervisningen beror på om de 
digitala verktygen används med genomtänkt pedagogik eller inte. Den digitala tekniken bör fungera 
som en hävstång för god pedagogik och ett förändrat arbetssätt. I övrigt är rapporten samstämmig med 
Skolinspektionen och Unos uno när det gäller risk för distraktion, samt behov av förstärkning av 
digital kompetens hos användarna. Återigen lyfts rollen hos ansvarig skolledning; endast 60 procent 
av landets grundskolor och 67 procent av gymnasieskolorna har en IT-plan för sin verksamhet. 

Dagens samtal om ledarskap kommer att ligga till grund för fortsatta studier av ledarskap i en 
digitaliserad skola, med bland annat lektionsbesök och djupintervjuer med elever och lärare. Jag tar 
med mig många tankar och nya insikter från vår diskussion, tack Torbjörn! 

 
24 

https://skolinspektionen.se/globalassets/planerade-pagande-granskningar/arbetsformer-och-lararstod/arbetsformer-lararstod-rapport.pdf
http://www.innovatemyschool.com/ideas/unleashpotential-with-a-blended-learning-environment
https://data.riksdagen.se/fil/24B42258-6038-470F-80C6-F5CE149F401B
https://skolinspektionen.se/globalassets/planerade-pagande-granskningar/arbetsformer-och-lararstod/arbetsformer-lararstod-rapport.pdf
http://skl.se/download/18.492990951464200d7148530b/1402989559322/Unos_uno_arsrapport_2013_SKL.pdf
https://data.riksdagen.se/fil/24B42258-6038-470F-80C6-F5CE149F401B


    Torbjörn Hortlund 
 
Intervjun med Torbjörn Hortlund genomfördes av Hanna Forsberg 27 maj 2016, Stockholm, och har 
tidigare publicerats på Hannas Skolblogg (Forsberg, 2016b) 
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BILAGA 2: Intervju med Charlotta Björklind 
 

 
LEDARSKAP I KLASSRUMMET UR ETT PSYKOLOGISKT PERSPEKTIV 
 
Charlotta Björklind arbetar som privatpraktiserande psykolog och lärare i psykologi vid Stockholms 
universitet. Hon har även arbetat med att handleda olika yrkesgrupper, bland annat lärare, för 
professionell utveckling.  
 
Vad utmärker ledarskap i undervisning? 
 
Lärarens uppgift tänker jag mig som dubbel: dels ska läraren upprätta och vidmakthålla en setting, en 
situation, som är optimal för att lärande ska kunna ske. Dels ska läraren sedan fylla denna setting med 
relevant stoff för lärande. Här spelar det naturligtvis roll på vilken nivå man undervisar (allt från 
förskola till universitet), när det gäller VILKEN setting som gynnar lärande (och vilket stoff/formen 
på stoff etc). Men själva principen är alltid giltig tänker jag. Form kommer först och går före innehåll. 
Utan en god och genomtänkt form/setting kan innehållet aldrig komma till sin rätt. 

Så, ledarskapet uttrycks i första hand genom att man förmår upprätta och förvalta denna setting. 
Det handlar först om ramarna: tidsgränserna (som ska hållas utan åthävor), rummet (som läraren har 
ansvar för att se till att det på alla sätt fungerar för undervisningen), och mötet med elever/studenter. 
Mötet innehåller många aspekter: att fånga in elevernas fokus, att möta individer med respekt och 
intresse och att ’tämja’ grupprocesserna. Detta senare kan ju vara ett enormt jobb – och även om man 
lyckas tämja det inledningsvis, så måste man hålla uppsikt på det underhand och gripa in om 
grupprocesserna verkar utgöra ett problem. 

Överhuvudtaget går formen alltid före innehållet– det vill säga sker någon form av rambrott eller 
problem i dessa settingfaktorer så måste man lämna innehållet för att hantera och reparera (allt från 
tiden/rummet/mötet/gruppklimatet). Detta kan förstås låta övermäktigt i t ex en stökig högstadieklass 
– men som psykolog tänker jag då att om settingen ständigt havererar, så måste man ta ett steg tillbaka 
och titta på om förutsättningarna är felinställda för den aktuella gruppen. Kanske är kravnivån för hög 
för gruppen så som den fungerar? Då behöver man ändra någon av settingens parametrar (kortare 
pass, mindre grupper i olika delar av rummet, mer ledning/mindre ledning etc). 

Men detta är ju bara basen, själva undervisandet är ju sedan att presentera väl utvalt stoff på väl 
utvalda vis och introducera väl utvalda lärandeaktiviteter… men det är ju lärarens profession och bör 
vara mindre problematiskt. 
Med andra ord ledarskapet grundas, tänker jag, i att man på ett mer självklart sätt kan hantera 
settingfrågorna. Självklart i bemärkelsen med auktoritet, lyhördhet och flexibilitet. Det är centralt att 
våga och kunna bära maktpositionen, den asymmetriska relation som lärare/elev alltid är – att varken 
ta i för mycket eller exploatera sin makt genom att vara auktoritär, men heller absolut inte skygga för, 
få skuld- eller skamkänslor för positionen och försöka förneka eller släta över den. Det låter lätt, men 
är svårt! 
 
Vilka aspekter kännetecknar gott ledarskap i klassrummet, det vill säga ledarskap som främjar 
lärande? 
 
Jag har delvis svarat på detta ovan , men ur elevens perspektiv, kan jag tillägga, så tror jag att det goda 
ledarskapet – när det utövas – inte märks så mycket. Dvs det blir som en del av rummets väggar, 
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tidens gränser etc. Det finns där, det bär och håller och det är lyhört och jag känner mig sedd och 
respekterad som en i gruppen, men kan tryggt underkasta mig strukturerna och vila mot upplägget. 
 
Vilka möjligheter/risker kan du utifrån ett ledarskapsperspektiv se med ökad digitalisering av 
skolan? 
 
En ökad digitalisering KAN vara ’bara ett verktyg’ och måste inte ändra på de grundläggande 
strukturerna, tror jag – men jag tänker spontant att lärande i grunden endast kan ske i en relation. Så är 
människan funtad! Det betyder ju inte att vi, som ungdomar eller vuxna, ständigt måste ha den 
relationen fysiskt närvarande för att kunna lära oss (då har vi internaliserat den) – men det måste 
däremot mindre barn! Blir det alltför opersonligt eller kommer den digitala plattformen in som ett 
tekniskt Tredje mellan parterna, kan det dock bli svårigheter. Framför allt för de elever/individer som 
av olika skäl fortfarande behöver en pågående IRL-relation hela tiden för att lära sig (härbärgera, hålla 
igång intresset, strukturera). Dvs för starka elever, med hög grad psykisk mognad, kan det bli en 
tillgång med ökad frihet (så länge ledarskapet och relationen finns kvar och tillgänglig!) – men 
svagare elever härvidlag kommer att ramla ur settingen. 
 

  Charlotta Björklind 
 
Intervjun med Charlotta genomfördes av Anna-Klara Eklundh Berg (datum), Stockholm, och har 
tidigare publicerats på Hannas Skolblogg (Eklundh Berg, 2016) 
 
Bildkälla: Stockholms universitet.  
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BILAGA 3: Auskultationsprotokoll 
 

 
 Observationsprotokoll - Ledarskap i ett digitaliserad skola 

Om 

lektionen 

Skola: Viktor Rydberg Gymnasium 

Datum och tid: 25 november 2016 

Ämne: Biologi 2 

Lärare: Lärare 1  

Antal elever: 21 

Situation: Arbete och övning kring fotosyntesen 

Kommentar: Jag är inte med under lektionens inledning utan kommer in i lektionssalen då lektionen 

pågått i cirka 30 minuter. 

Inför 

lektionen 

Information gällande dagens lektion ligger tillgänglig på schemat för Lärare 1  i den administrativa 

plattformen Schoolity:  
Fortsättning med metabolismprojekt - Poetry slam. Fyll i detta formulär (länk) innan lektionens slut. 
Introduktion till fotosyntesen Diskussion kring studentflak + enkät (länk) 

Lektionsmaterial (presentationer, instruktioner, uppgifter), ligger på den pedagogiska plattformen 
Canvas. 

Tid (min) Aktivitet Observationer 

30 - 60 Föreläsning i helgrupp 

Google-presentation med bildspel om 

fotosyntesen samt diskussion i helgrupp 

utifrån föreläsning och presentation. 

 

Lektionen bryts för rast. 

Läraren pratar och förklarar bilder i presentationen. 

Elever lyssnar och följer med lärarens  presentation. De 

ställer frågor kring bilderna  och läraren  besvarar frågor 

genom att bläddra mellan olika bilder och förtydliga 

muntligt. Alla elever lyssnar, inget prat pågår utanför 

diskussionen. Omkring två tredjedelar av eleverna är aktiva 

i diskussionen och ställer frågor, övriga lyssnar. Eleverna 

visar genom frågor att de försöker förstå, en del elever 

följer och bläddrar mellan bilderna på sina egna datorer. 

Elever har tillgång till allt material för presentationen på 

Canvas. 

Diskussionen fortsätter och läraren förklarar olika delar av 

fotosyntesen. Några elever antecknar med penna och 

papper, andra på datorn. Majoriteten av eleverna  är 

fokuserade på presentationen men två elever byter vid 

olika tillfällen över till andra icke-ämnesrelaterade sidor på 

sina datorer. Flera elever söker information relaterad till 

ämnet på nätet och bläddrar mellan dessa sidor och 

presentationen.  

Presentationen och diskussionen avbryts för en rast. 

 
28 

https://docs.google.com/a/vrg.se/forms/d/e/1FAIpQLSc2z3msma6rgh8e54uAGmu-igxLOh3mCfhxavyLElB8Lv-SVw/viewform
https://docs.google.com/a/vrg.se/forms/d/e/1FAIpQLScGB6ov4z_49IEq8bpSmS_blCtAhd8fzXT3Qs9af9YkRhf53Q/viewform


75-100 Fortsatt genomgång i helgrupp med och 

bildspel. Därefter visar läraren ett 

filmklipp. 

Några elever kommer in lite sent från rasten. Läraren 

pratar vidare om några av bilderna och avbryter inte för 

eleverna som är sena. De sätter sig tyst på sina platser.  

Läraren knyter ihop diskussionen från före rasten och 

sätter därefter  igång ett filmklipp. Eleverna  ser 

koncentrerat på filmen och lyssnar och tittar. Samtliga är 

fokuserade på filmen. När filmklippet är slut växlar läraren 

tillbaka till bilder och fortsätter förklaring i anslutning till 

film. 

100-130 Individuellt arbete med 

instuderingsfrågor kring fotosyntesen. 

 

Läraren hänvisar till ett  dokument i Canvas som innehåller 

frågor, eleverna ska  jobba med dessa.  

Eleverna öppnar dokument på sina datorer. De sparar en 

kopia av frågorna i Docs och skriver svar. Många skriver 

svar direkt, någon letar fakta i anteckningar, några andra 

googlar något, en tredje läser i dokument som finns på 

Canvas. Frågorna är som en review över sådant som man 

arbetat med. Läraren hänvisar också till sidor i boken 

eleverna kan använda för att besvara frågor. 

Några elever går in och läser i olika bilder. Några pratar 

med varandra kring olika frågor. Läraren går runt och 

svarar på olika frågor. Allt fler av eleverna går in i olika 

bilder och vänder sig mot varandra för att diskutera olika 

frågor. De flesta elever är upptagna med uppgiften, två 

elever längst bak pratar en stund om något annat men 

återgår snart till uppgiften. 

130-160 Återsamling och introduktion av uppgift 

. 

Läraren samlar klassen och förklarar något med hjälp av en 

bild på projektorn. Läraren introducerar ny uppgift, ett 

samarbete med svenskan då eleverna ska få välja något 

om metabolism/hälsa och göra en poetry slam. 

Eleverna lyssnar till lärarens förklaring och tittar mot 

tavlan. Elever ställer frågor  om hur uppgiften kommer att 

bedömas, läraren visar en bedömningsmatris vid tavlan 

och förklarar hur uppgiften ska genomföras och bedömas 

utifrån det. Eleverna ombeds vid slutet av diskussionen att 

fylla i valt ämne i en Googleform. Läraren ber eleverna 

fundera för resten av lektionen (5 min) men de får gå om 

de skickat in sitt ämne.  

Lektionen avslutas.  

 

Kommentarer 

Majoriteten av eleverna är fokuserade kring ämne och uppgift under hela lektionens gång. Stämningen i 

klassrummet är lugn och fokuserad. Huvudparten av frågor och diskussion sker mellan lärare och elever, några 

av eleverna pratar med varandra då de arbetar med instuderingsfrågorna. 
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En handfull elever använder någon gång under lektionens gång sin dator till något annat än ämne och uppgift, 

dessa elever återgår dock till lektionsinnehållet efter någon minut.  

Datorerna används för att följa presentationen, söka ytterligare information och anteckna.  
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BILAGA 4: Auskultationsprotokoll 
 

 
 Observationsprotokoll - Ledarskap i ett digitaliserad skola 

Om 

lektionen 

Skola: Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm 

Datum och tid: 29 november 2016 

Ämne: Biologi 2 

Lärare: Lärare 1 

Antal elever: 21 

Situation: Genomgång av fotosyntesen 

Kommentar: Jag kan följa lektionen och ta del av material i CanvasLMS under auskultationen 

Inför 

lektionen 

Information gällande dagens lektion ligger tillgänglig på elevernas schema i den administrativa 

plattformen Schoolity:  

Metabolismprojekt (poetry slam) tid att välja ämne. Fyll i detta formulär (länk) innan lektionens slut. 

Fortsättning med fotosyntes (C3, C4, CAM) och jämförelse mellan fotosyntes och cellandning. 

Läxa: Gör uppgifterna på fotosyntes se (länk) 

Diskussion kring studentflak + enkät (länk) 

Lektionsmaterial (presentationer, instruktioner, uppgifter), ligger på den pedagogiska plattformen 

Canvas. 

Tid (min) Aktivitet Observationer 

0 - 30 Läraren inleder lektionen. 

Föreläsning (Google-presentation) med 

efterföljande frågor och diskussion 

Läraren visar placeringslista med projektorn. Dagens 

planering står uppskriven på tavlan. 

Eleverna  öppnar Canvas, tre elever kontrollerar schemat 

på datorn. Ett par elever samtalar lågt. Flera elever följer 

presentationen i Canvas. Ett tiotal elever antecknar i 

Google doc. Fem antecknar för hand. Fyra antecknar inte. 

En elev kommer sent, kontrollerar sin mail. 

Diskussion. Flera elever kopierar in bilder från 

presentationen i Canvas till sina anteckningar i Google doc. 

En elev Googlar fotosyntesbilder, kopierar in en bild i sina 

anteckningar. Eleverna är fokuserade och aktiva, någon 

ägnar sig åt icke undervisningsrelaterad aktivitet på 

datorn. Läraren hänvisar till Canvas, visar var de ska 

komma, visar sammanfattning. Elever följer via projektor 

och majoriteten via egen dator. Elever ställer frågor, 

läraren svarar, någon elev tappar fokus, går in på sociala 

medier. Samtal mellan elever och lärare. Två elever 

samtalar tyst. Flera elever räcker upp handen, är aktiva i 

diskussionen. Läraren  kopplar fotosyntesen till naturen 

och växternas årscykler.  
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30 - 60 Analys kring dagens ämne. Elever arbetar i 

par med en fördjupande jämförelse. 

Efterföljande genomgång av uppgiften i 

helklass. 

 

 

Läraren visar uppgift via projektor och hänvisar till 

dokument via Canvas och Google Drive. Elever arbetar två 

och två, diskuterar uppgiften (jämför fotosyntesen och 

andningskedjan),  

Majoriteten av eleverna har bilder ur presentationen uppe 

på datorn. Elever hämtar dokument från Drive. Alla elever 

är engagerade i uppgiften. Läraren låter elever arbeta, 

iakttar gruppen. De använder lärarens presentation för att 

lösa uppgiften. Läraren besvarar elevers frågor efter 

handuppräckning. En elev hoppar mellan presentation och 

sociala medier, resten har Canvas uppe. Läraren berömmer 

en elev för att hen har rapporterat sen ankomst själv via 

Schoolity. Den berörde eleven berättar för annan elev att 

hen gjorde det via mobilen. Läraren visar en elev hur man 

hittar mapp på Google Drive med samlade dokument för 

kursen. En elev Googlar fotosyntesen, en annan fyller på 

sina anteckningar i Google Doc. En elev  som är passiv 

(färdig med uppgiften) visar ett klipp på Facebook för 

annan elev, vilket leder till att den andra elever öppnar 

Facebook på sin dator. Några elever  antecknar för hand 

och andra fyller på digitala anteckningar. Läraren svarar på 

frågor, eleverna diskuterar uppgiften med varandra. Elever 

börjar bli färdiga med uppgiften, vissa börjar samtala om 

fritidsaktiviteter, sömnbrist och prov. En elev vill gå 

igenom uppgiften. Läraren går runt. En elev slår upp något 

i läroboken. De flesta är fortfarande engagerade i 

uppgiften, har datorfönster med anteckningar eller Canvas 

öppna. 

Läraren uppmanar elever att fokusera och avsluta 

uppgiften. Läraren går igenom uppgiften muntligt med 

stöd av presentationen. Läraren går runt i klassrummet 

under presentationen. 

Läraren relaterar till kunskapskraven i en elevs redovisning 

av uppgiften, majoriteten av elever följer genomgången, 

några ställer frågor. Läraren har sammanfattat svaren i sin 

presentation, lovar att dela materialet med eleverna på 

Canvas. En elev har kopierat presentationen och antecknar 

i kommentarsrutorna till bilderna. Läraren går igenom 

teorin och sammanfattar. En elev tar en selfie med sin 

telefon. Majoriteten av elever följer genomgången, några 

antecknar digitalt eller analogt.  

60 - 75 Läraren går igenom exempel och 

applicering av dagen ämne. 

Lektionen bryts för rast. 

Läraren söker bild på Google, visar hur koldioxidhalten i 

atmosfären har ökat via projektor, kopplar till klimatmötet 

i Marrakesh. Läraren går igenom läshänvisningar inför 

provet via projektorn. Hänvisningarna finns i ett 

Google-dokument som är inbäddat i Canvas. Eleverna går 

in i dokumentet, ett par går även in på sociala medier.  

Läraren avslutar lektionen muntligt. Paus 15 minuter. 
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75 - 90 Genomgång och arbete med gruppuppgift 

som ska redovisas i tvärgrupper. 

 

Alla elever är på plats när lektionen börjar efter rasten. 

Läraren startar lektionen muntligt, går igenom en 

gruppuppgift. Uppgiften ska lösas i grupp och redovisas för 

varandra i tvärgrupper. 

Instruktionerna finns projicerat på tavlan, elever ska 

använda digitala resurser och böcker för att lösa uppgiften. 

Eleverna delar upp sig, två grupper går ut till anslutande 

grupprum, de tar med sina datorer, några tar böcker.  

Elever delar Google-dokument och diskuterar vilket 

typsnitt som ska användas. Kommunikation mellan 

eleverna sker muntligt och via dokumentet. 

90 - 120 Återsamling och redovisning av 

gruppuppgift i tvärgrupper. 

Kort paus.  

Eleverna är aktiva, de söker information på nätet, i 

läroboken och universitetslitteratur. Någon elev är på 

orelaterad hemsida. Elever samtalar med varandra och 

läraren, antecknar i delade dokument. Eleverna tipsar 

varandra om hur man gör “split screen” på datorn för att 

kunna arbeta bättre. Majoriteten lyssnar till de andra 

eleverna vid beskrivningarna, någon har en orelaterad 

hemsida öppen. Läraren går runt och lyssnar på eleverna, 

går mellan rummen, skriver ibland på sin dator.  

Elever använder bilder ur lärarens presentation när hen 

förklarar för de andra elever. Eleverna är aktiva, jämför 

olika växters fotosystem, relaterar till olika klimat och 

växter de känner till, kopplar till evolutionära fördelar. 

Någon kopplar till fenomen inom fysiken. 

135 - 160 Enkät om studentflak. 

Information och genomgång av 

kommande lektion och 

ämnesövergripande uppgift. 

Uppgiften, “Poetry Slam”, är ett 

ämnesövergripande samarbete mellan 

svenska och biologi, med tema kost och 

träning. 

 

Elever återgår till sina platser. Läraren vill att eleverna ska 

besvara en enkät om elevflak. Länk till enkäten finns i 

elevernas schema i Schoolity. Elever besvarar enkäten en 

och en, det är tyst i klassrummet. När de är färdiga går 

flera över till sociala medier, men alla är fortfarande tysta. 

Eleverna börjar småprata. Läraren konstaterar att många 

är klara och diskuterar flakfrågan med eleverna. 

Läraren går igenom den ämnesövergripande uppgiften 

med stöd av bilder ur en Google-presentation projicerade 

på tavlan. Läraren kopplar uppgiften till styrdokumenten, 

upplyser om att uppgift och bedömningsinformation ligger 

på Canvas. Elever räcker upp handen, ställer frågor, några 

småpratar lite. En elev skriver på digitala post-itlappar på 

datorns skrivbord. Eleverna väljer område och mailar till 

svenskläraren. Några småpratar om uppgiften. 

Läraren ger information om kommande vecka och avslutar 

lektionen. 

 

Kommentarer 
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Lektionen präglas av struktur, aktiva elever och ett lugnt arbetsklimat. Eleverna är tysta när läraren har 

genomgångar, och när andra elever pratar.  

Tre elever använder sociala medier då och då via sina datorer under lärarens genomgångar, och ibland 

använder elever sina telefoner. Eleverna återkommer dock relativt fort till att delta i undervisningen. 

Datorerna används mest till att följa presentationer, att anteckna och söka information. 
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BILAGA 5: Auskultationsprotokoll 
 

 Observationsprotokoll - Ledarskap i ett digitaliserad skola 

Om 

lektionen 

Skola: Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm 

Datum och tid: 29 november 2016 

Ämne: Samhällskunskap 1 

Lärare: Lärare 2 

Antal elever: 24 

Situation: Genomgång av lagstiftning i EU 

Kommentar: Jag kan följa lektionen och ta del av material i CanvasLMS under auskultationen 

Inför 

lektionen 

Information gällande dagens lektion ligger tillgänglig på elevernas schema i den administrativa 

plattformen Schoolity. 

Lektionsmaterial (presentationer, instruktioner, uppgifter), ligger på den pedagogiska plattformen 

Canvas. 

Tid (min) Aktivitet Observationer 

0 - 30 Digitalt förhör om EU (DigiExam). 

Arbete med material från hemarbete och 

resurser på Canvas. Eleverna ska 

sammanfatta och diskutera i par.  

Läraren skriver upp dagens agenda på tavlan och hänvisar 

till material i den digitala plattformen. 

Elever loggar in på DigiExam, en elev spelar spel. Läraren 

meddelar eleverna att de kan få resultaten på provet 

senare under lektionen eftersom provet är multiple choice 

(självrättande).  

Läraren samlar in mobiltelefoner. Några elever  kommer 

sent, läraren släpper in, samlar in telefoner, ger 

instruktioner. Läraren besvarar frågor. Vissa elever  är 

färdiga med testet, hämtar dokument från Google Drive, 

börjar arbeta. Alla elever är engagerade i skolarbete på 

sina datorer, det är tyst i rummet. 

Några elever samtalar, några är fortfarande i testen, någon 

är på Facebook, de flesta skriver. 

Elever läser texter för varandra. Läraren uppmanar 

eleverna att gå in på en uppgift i Canvas. Eleverna går in i 

Canvas, läraren projicerar Canvasvyn på skärmen och 

beskriver uppgiften muntligt och delar in klassen i tre 

grupper. Grupperna ska gå igenom var sitt case i par och 

sedan redovisa i helklass. Någon elev använder sin telefon 

för att gå in i Canvas. Läraren  läser upp casen för eleverna. 

Uppgiften är upplagd som en diskussionstråd i Canvas där 

eleverna även kan kommentera om de vill. Eleverna 

diskuterar med varandra, antecknar i Google-dokument. 

De är engagerade i uppgiften, diskuterar även egna 

exempel, ur egen erfarenhet.  
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30 - 60 Fortsatt arbete. 

Läraren presenterar resultaten från 

PollEverywhere-undersökningen 

(projicerat på skärmen) och diskuterar 

svaren.  

Läraren meddelar att eleverna nu har fått mail med 

enkäter med frågor om de olika casen [PollEverywhere], 

eleverna besvarar frågor, har även viss icke 

undervisningsrelaterat aktivitet på internet. Fokus återgår 

till uppgiften. Någon elev har kommenterat uppgiften på 

Canvas. Läraren uppmanar eleverna att fälla ner 

datorerna. Eleverna diskuterar casen med läraren. Läraren 

fördelar ordet till grupperna (par), de får redovisa vad de 

har diskuterat om. Det är tyst i klassrummet, några räcker 

upp händerna, fler elever engagerar sig i diskussionen. 

Casen är projicerade på skärmen (Canvas). 

Eleverna är tysta och verkar uppmärksamma. Några elever 

småpratar. Nu tyst, elever lyssnar på varandra, besvarar 

varandras inlägg. Läraren kopplar casen till andra, 

autentiska exempel. 

60 - 75 Fortsatt arbete. 

Läraren avslutar lektionspasset 15.30 

Eleverna diskuterar mer eller mindre fritt med varandra 

och läraren. Några är mycket engagerade, de andra 

lyssnar. Eleverna hämtar telefoner, går ut på rast. 

 

Kommentarer: 

Lektionen ges på engelska. Eleverna talar både svenska och engelska med läraren och med varandra. 
De kommunicerar mycket väl och behärskar engelskan väl. 

Vissa elever tappar fokus när de byter flik på webläsaren. 

Eleverna verkar ha en god förståelse/överenskommelse gällande regler i klassrummet (att samla in 
telefoner, fälla ner datorer, etc). 

Den digitala plattformen gjorde att jag som observatör kunde sätta mig in i elevernas material och 
uppgifter. Det var lätt att hitta materialet och förstå vad uppgiften gick ut på. 
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BILAGA 6: Auskultationsprotokoll 
 

 Observationsprotokoll - Ledarskap i ett digitaliserad skola 

Protokollet är fritt utformat från Reflektionsprotokoll (Hortlund & Thelin 2016)  

 Skola: Viktor Rydberg Gymnasium 

Datum och tid: 30 november 13.20-16.00 

Ämne: Samhällskunskap 2 

Lärare: Lärare 2 

Antal elever: 25 

Situation: Förberedelse för MEP (Model European Parliment) 

Inför 

lektionen 

 

Information gällande dagens lektion ligger tillgänglig på Es schema i den administrativa plattformen 

Schoolity: MEP 
 
13.20-13.40: How to write a resolution (with MEP presidents) 
 13.40-16.00: Work in commitees with writing of introductory clauses.  
 

Lektionsmaterial (presentationer, instruktioner, uppgifter), ligger på den pedagogiska plattformen 

Canvas. 

Tid (min) Aktivitet Observationer 

0-30 Presentation av dagens uppgift 

med hjälp av två elever ur år 3 

som tidigare läst kursen. 

Läraren presenterar två elever ur år 3 som ska berätta för 

klassen om den uppgift de nu står inför i kursen. De två äldre 

eleverna har föregående år  läst kursen och representerat 

skolan vid European Model Parliament. Nu  presenterar de  för 

eleverna i år 2 (klassen) hur de ska arbeta kring dagens uppgift 

om att skriva en resolution. De använder projektorn för att visa 

ett dokument med instruktioner. En elev ställer en fråga, de 

presenterande eleverna svarar. Läraren ställer en fråga, svar. En 

elev till ställer en fråga, svar. 

Elever sitter i två olika grupper runt en större rektangel av bord. 

De lyssnar och tittar på den stora skärmen vid tavlan. Alla utom 

en elev tittar mot skärmen. 

Presentationen fortsätter och läraren förtydligar svar på några 

av elevernas frågor.  Läraren och de äldre eleverna hjälps åt att 

svara på frågor. 

Alla elever utom en fokuserad på presentationen, den personen 

tittar ner i datorn. Någon tar anteckningar på papper. 

Några elever byter några ord med varandra. 

En elev frågar om det finns färdiga exempel på de resolutioner 

som eleverna ska skriva, svaret blir att det finns. 

Diskussion uppstår om hur eleverna ska genomföra den övning 

som alla resolutionerna ska mynna ut i. Efter övningen de ska 
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ha då de för fram sina resolutioner kommer delegater från 

klassen att skickas till internationella samlingar där de ska få 

representera Sverige för motsvarande övning.  

De äldre eleverna som varit och  presenterat kommer att 

återvända efter två veckor. En elev ställer en fråga om 

materialet finns tillgängligt och läraren ber de presenterande 

eleverna att dela sin presentation. Läraren nämner att han 

tänker lägga upp materialet på Canvas. 

40-60 Arbete i mindre grupper med att 

inläsning i frågor.  

Eleverna delar upp sig i de grupper de ska arbeta med att ta 

fram sina resolutioner. De är indelade i två stora grupper som 

sinsemellan delat in sig i mindre grupper för att arbeta med 

olika aspekter av frågan. 

De sitter i två klassrum och alla elever har sin dator framme. 

Några läser tyst, några är involverade i diskussion om hur de går 

vidare. De skriver i egna dokument. 

Några av eleverna pratar svenska, några pratar engelska.  Fokus 

ligger på uppgiften, trots att arbetet ser olika ut för olika 

grupper. Diskussionen är utredande och olika åsikter uttrycks. 

Några elever googlar information.  

Eleverna i det andra klassrummet har en diskussion i hela 

gruppen (halva klassen) och reder ut hur de ska arbeta vidare. 

Någr av eleverna leder diskussionen ståendes, resten sitter och 

lyssnar. 

Eleverna arbetar vidare, de flesta är fokuserade på frågan, 2 

elever tittar i sina telefoner på annat, andra elever googlar, 

diskuterar och skriver i sina dokument. En grupp på tre elever 

diskuterar och ställer frågor till läraren om det de ska arbeta 

med. 

 

60-90 Redogörelser från smågrupper i 

halvklass. 

Eleverna har delat in sig efter geografiska områden. Läraren går 

fram till några grupper och säger ok, om fem minuter ska ni 

presentera för varandra. Eleverna klargör för varandra vad det 

är de ska presenter för varandra. 

Eleverna lyssnar, många tittar samtidigt in i sina egna skärmar.  

Eleverna sätter sig ihop i halvklassgruppen och de ska påbörja 

diskussion och presentation. En elev för ordet som president 

och fördelar ordet till andra elever enligt ämne (geografiskt 

område). 

Läraren är i det ena rummet under arbetet och under hela 

diskussionen, den andra halvklassen arbetar själva under tiden. 

Läraren styr in på några frågor i relation till det de presenterat. 

Frågor och utgångspunkt för det som eleverna diskuterar ligger 

på Canvas.  
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Eleverna fortsätter att presentera i grupper om geografiska 

områden. Läraren förtydligar med frågor. Några elever skriver 

på datorn medan de andra pratar.  

Diskussionen kring en viss fråga tas i hela gruppen och eleverna 

räcker upp handen för att få frågan. Någon elev läser en artikel 

om det som diskuteras medan de pratar. 

Elever från den andra halvklassen kommer in i salen för att 

hämta sina jackor då de beslutat sig för att ta rast. Läraren säger 

att han då diskussionen i detta klassrum är avslutad kommer att 

komma in till de andra och lyssna på vad de arbetat/arbetar 

med.  

 

90-115 Diskussion mellan lärare och 

elever i halvklass. 

 

Elever och lärare turas om att diskutera. 

Ordet går runt kring bordet och även sista gruppen berättar om 

sitt geografiska område i relation till frågeställningen.  

Eleven som talar om sitt område läser upp från sin skärm. 

Efter gruppen presenterat följer frågor.  

Gruppen tar rast i 15 minuter 

Gruppledarna (2 st.) fortsätter diskussionen med läraren in på 

rasten.  

115-145 Diskussion i smågrupper och i 

halvklass kring olika förslag. 

Läraren går in till den andra halvklassen, gruppens ledare ger 

instruktion till gruppen att dela upp sig i smågrupper för att 

diskutera underämnen och ta fram förslag.  

Gruppen återsamlas efter förberedelse i smågrupper och 

eleverna får i sina smågrupper lägga fram vad de kommit fram 

till. Resten av gruppen får diskutera och ställa frågor kring det 

som tagits upp. Diskussion förs kring formuleringar. Eleverna 

har sina datorer öppna och några elever läser från sina skärmar, 

men fokus finns ändå hos gruppen för frågan. 

Diskussionen fortsätter. Vissa elever är mindre involverade och 

sitter tysta, någon tittar i sin telefon. De flesta elever är dock 

fokuserade.  

Mest aktiva i diskussionen är 8 elever av 13. Diskussionen ebbar 

ut lite och ledaren försöker lyfta fram fler möjliga 

diskussionsämnen. 

145-155 Omröstning mellan förslag frå Gruppledaren samlar ihop förslagen för att det ska genomföras 

en omröstning för vilka förslag de ska gå vidare med. Eleverna 

har ett delat dokument med sina förslag. 

Omröstningen genomförs.  
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Läraren kommer in från den andra gruppen och säger att de ska 

knyta ihop lektionen i helklass. Den andra gruppen kommer in 

och sätter sig runt sina bord. 

Gruppen får genomföra sin omröstning av de sista förslagen 

snabbt så de kan knyta ihop. 

155-160 Lärarledd avslutning av lektion i 

helklass. 

Läraren visar en översikt över kursstrukturen på projektorn. 

Eleverna lyssnar och tittar. Läraren berättar om olika uppgifter 

som kursen omfattar och hur bedömning och betygsättning 

kommer att gå till.  

Eleverna lyssnar, några packar ihop och klär på sig under tiden. 

Läraren bläddrar också i material från Canvas, en powerpoint 

om hur denna process går till, inkluderat bedömning. 
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