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Abstract 

___________________________________________________________________________ 

Jonatan Forss 

”Hinner skolan med i digitaliseringens tempo?” 

“Does the school keep up with the tempo of digitalization?” Number of pages: 35 

___________________________________________________________________________ 

Digital tools are getting more and more space in both the society overall and in the school 
world. Skolverket have tried to catch up with the rapid development and in 2018 they revised 
the curriculum with purpose to with the purpose of integrating the use of digital tools. Writing 
about programming and digital skills was added, which means a change not only in what the 
students should be given the opportunity to develop, but also what teachers need to have 
knowledge about in order to be able to conduct their teaching. This study aims to investigate 
how five active teachers in grades 4 - 6 use digital tools in their teaching, which advantages 
and disadvantages they experience with digital tools, and how they experience their own digital 
skills. From a socio-cultural perspective, the teachers' perceptions and thoughts are presented 
without any final answers being given. 

Semi-structured interviews were used to collect empirical material, where five teachers were 
interviewed. The aim of the interviews was to gain a deeper description of teachers' own 
perceptions of digital tools. The interviews were transcribed and analysed thematically to 
achieve a result. 

The teachers interviewed in this study describe their use of digital tools in different ways, but 
my interpretation of their answers is that it is mostly used as a type of replacement for 
textbooks and writing books. When describing possible advantages and disadvantages of 
digital tools, flexibility is a common feature. According to the teachers, digital tools contribute 
to, for example, more formative assessment and individualisation of tasks. Another aspect that 
is described is the ability to visualize things in several different ways, for example by being 
able to easily interact with text, sound and image. One disadvantage mentioned is the 
disturbance that is added, where the pupils easily get into for example YouTube instead of 
working with what they have been instructed to do. As far as the teachers' digital competence 
is concerned, it is perceived as enough, but that there are opportunities for development. One 
common opinion is that more competence development on the subject should be conducted 
at the workplace, instead of in the spare time, which is now the case. 
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SAMMANFATTNING 

___________________________________________________________________________ 

Jonatan Forss 

”Hinner skolan med i digitaliseringens tempo?” 

“Does the school keep up with the tempo of digitalization?” Antal sidor: 35 

___________________________________________________________________________ 

Digitala verktyg tar allt mer plats både i samhället överlag som i skolans värld. Skolverket har 
försökt att hänga med i den snabba utvecklingen och reviderade 2018 läroplanen med syfte 
att integrera användandet av digitala verktyg. Skrivningar om programmering och digital 
kompetens tillkom, vilket innebär en förändring inte bara i vad eleverna ska ges möjlighet till 
att utveckla, utan också vad lärare behöver ha kunskaper om för att kunna bedriva sin 
undervisning. Den här studien ämnar att undersöka och ta reda på hur grundskollärare i 
årskurs 4–6 förhåller sig till digitala verktyg i svenskundervisning samt hur de ser på sina egna 
kunskaper om hur digitala verktyg kan och bör nyttjas. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv 
redovisas lärarnas uppfattningar och tankar, utan att några slutliga svar ges. 

Semistrukturerade intervjuer användes för att samla in empiriskt material, där fem lärare 
intervjuades. Målet med intervjuer var att komma åt en djupare beskrivning av lärares egna 
uppfattningar om digitala verktyg. Intervjuerna transkriberades och analyserades tematisk för 
att nå fram till ett resultat. 

Lärarna som intervjuades i föreliggande studie beskriver sitt användande av digitala verktyg på 
olika sätt, men min tolkning av deras svar är att det mestadels används som en typ av ersättning 
för läroböcker och skrivböcker. Vid beskrivning av eventuella möjligheter och utmaningar 
med digitala verktyg är smidighet ett genomgående inslag. Digitala verktyg bidrar enligt lärarna 
till att exempelvis formativ bedömning och individualisering av uppgifter blir smidigare. En 
annan aspekt som beskrivs är möjligheten att visualisera saker på flera olika sätt, till exempel 
genom att enkelt kunna samspela text, ljud och bild. En utmaning som nämns är 
störningsmoment som tillkommer, där eleverna lätt tar sig in på exempelvis YouTube istället 
för att arbeta med det de blivit instruerade att göra. Vad gäller lärarnas digitala kompetens 
upplevs den som tillräcklig men att det finns utvecklingsmöjligheter. En genomgående åsikt 
är att mer kompetensutveckling i ämnet borde bedrivas på arbetsplatsen, istället för på fritiden 
som nu är fallet. 

___________________________________________________________________________ 
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1. INLEDNING 

I en rapport av Internetstiftelsen (2018) framkommer det att nio av tio i Sverige idag har en 

smart telefon. I samma rapport redovisas att det i 98% av hemmen i Sverige finns tillgång 

till internet och då även någon typ av digitalt verktyg, siffror som också har en uppåtgående 

trend (ibid.). I skolan syns även där en kraftig ökning av digitala skärmar där det enligt 

Skolverkets rapport från 2016 går 1,8 grundskoleelever per digital skärm (Skolverket, 2016a). 

Skolor fortsätter att införskaffa digitala verktyg, och siffran närmar sig mer och mer 1 elev 

per dator. Skolverket (ibid.) ser också en stor ökning av så kallade en-till-en-satsningar, där 

varje elev får en personlig dator eller lärplatta. 

I takt med att användandet av digitala verktyg ökat i den svenska skolan, har svenska elevers 

läsförståelse utifrån PISA-mätningarna, under en lång period försämrats (Skolverket, 2016b). 

Från år 2000 till år 2012 gick resultaten för svenska elever nedåt varje mätning som gjordes. 

I den senaste sammanställningen som gjordes 2015 var resultatet något bättre, men 

fortfarande en bit ifrån de resultat som de svenska eleverna uppnådde i mätningarna som 

gjordes år 2000 (ibid.). En ny PISA-mätning genomfördes under 2018, men den är ännu inte 

sammanställd och den publiceras först den tredje december 2019 (OECD, u.å.). Resultatet 

på den undersökningen kan komma att vara intressant för att kunna utröna huruvida de 

digitala verktygen eventuellt kan påverka elevers läsförståelse.  

Om resultaten på PISA-testen och det ökande användandet av digitala verktyg hänger ihop 

är i dagsläget väldigt svårt att svara på, men det finns anledning till att fundera på om det kan 

finnas ett samband. I en rapport av Skolverket framgår det också att lärarna faktiskt är 

medvetna om att det finns ett stort behov av mer kompetensutveckling angående 

användning av digitala verktyg i undervisningen (2016a). 

Det är i skrivande stund lite mer än tre år sedan Skolverket i sin IT-uppföljning (2016a), 

genom att intervjua verksamma lärare, fastslog att lärare ansåg sig behöva mer 

kompetensutveckling i användandet av digitala verktyg i undervisningen. Forskning om 

läsning och skrivning i relation till digitala verktyg finns kopplat till årskurs f-3, men inriktat 

mot årskurs 4–6 är forskningen begränsad. Detta gör det intressant att undersöka hur 

verksamma lärare år 2019 använder digitala verktyg i undervisningen och hur de ser på sin 

egen kompetens i att kunna använda digitala verktyg som ett pedagogiskt redskap. För att 
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finna svar på forskningsfrågorna genomfördes denna kvalitativa studie med 

semistrukturerade intervjuer och fem lärare i svenskämnet för årskurs 4–6 intervjuades. 
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2. BAKGRUND 

I följande avsnitt redovisas först några centrala begrepp som ska underlätta förståelsen för 

studien. Därefter redovisas skolans digitalisering, såväl historik som nutid. Digitalisering 

anknutet till skolans styrdokument presenteras därefter, följt av en redogörelse för digital 

kompetens. Slutligen följer en sammanfattning av tidigare forskning gjord om skillnader på 

läsning via digitala verktyg och traditionell läsning samt föreliggande studies teoretiska 

ramverk. 

2.1 Centrala begrepp 

I studien används en rad olika begrepp som i vardagligt språk kan tolkas och definieras olika. 

Nedan kommer några utvalda begrepp att introduceras och kort beskrivas. I och med 

revideringen av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) 

år 2018, lades det stort tryck på det Skolverket (2017) kallar för Digital kompetens, ett begrepp 

som tydliggörs senare i kapitlet. 

Digitala verktyg innebär i denna studie alla typer av elektroniska verktyg som är tillgängliga för 

en lärare i dennes undervisning. Exempel på digitala verktyg är en dator, en smartphone eller 

en lärplatta. En lärplatta i det här fallet är ett överordnat begrepp som inte gör någon skillnad 

på en läsplatta eller en surfplatta. En lärplatta kan alltså vara både en surfplatta eller en 

läsplatta, så länge den används för lärande (Skolverket, 2017). 

Ordet läsning kommer att delas in i två underkategorier; läsning via digitala verktyg och 

traditionell läsning. Läsning via digitala verktyg innebär att läsningen sker via någon typ av 

digitalt verktyg. Traditionell läsning betyder i föreliggande studie att läsningen sker via någon 

typ av tryckt material, exempelvis ett papper, en tidning eller en bok (Rasmusson, 2014). 

2.2 Skolan digitaliseras 

Starten för den svenska skolans digitalisering var enligt Skolverket (2018a) 1970-talet när 

miniräknaren för första gången gjorde entré i de svenska klassrummen. Redan då påbörjades 

en debatt som sedan dess har fortsatt i olika skepnader, debatten om huruvida digitala 

verktyg var ett pedagogiskt hjälpmedel eller ett pedagogiskt hinder (Skolverket, 2018a). 

Klingberg (2019) beskriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet hur skolan mer och mer 

digitaliseras och att böcker i allt högre utsträckning ersätts av datorer och lärplattor. Nya 
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skrivningar i styrdokument av Skolverket, tillsammans med en IT-marknad som ser skolan 

som en ypperlig kund, menar Klingberg (ibid.) vara faktorer som påverkar hastigheten av 

digitaliseringen. 

Vi skulle aldrig introducera ett nytt läkemedel utan att först ha prövat det 

i forskningsstudier. Men när det kommer till barns lärande introducerar vi 

ny teknik utan vidare. Digitaliseringen av skolan riskerar att leda till nya 

kunskapsras. (Klingberg, 2019) 

Det Klingberg räds är konsekvenserna, varpå han menar att det som är av störst vikt i nuläget 

är att faktiskt kontrollera effekterna av digitaliseringen i skolan (2019). Grönlund (2014) räds 

också det snabba införandet av digital teknik, men trycker på lärarsituationen. Grönlund 

menar att styrdokumenten är otydliga och att lärarna inte vet vad de ska göra eller hur de ska 

göra det (ibid.). 

Skolverket (2019b) arbetar mot att digitalisera skolan allt mer, där de ser de digitala verktygen 

som en stark koppling mellan skolan och hemmet. Skolverket strävar mot att ge elever 

kunskap om digitaliseringen i den mån det påverkar dem själva. De strävar också mot att 

användandet av digitala verktyg ska anpassas efter mognad och ålder och att arbetet med 

digitala verktyg ska vara pedagogiskt väl genomtänkt. Det är viktigt att använda de digitala 

verktygen på ett genomtänkt och välplanerat sätt för att det ska kunna förbättra 

undervisningen. Om det inte används medvetet och välplanerat kan det istället ge en negativ 

effekt på undervisningen (ibid.). 

I ett av de största IT-projekten i Sveriges historia beträffande utbildningsområdet, satsar nu 

Skolverket (2019b) på att till år 2022 helt digitalisera de nationella proven. Skolverket ser det 

som en av grundpelarna för hela skolans arbete med digitalisering (ibid.). 

2.3 Styrdokument 

Nedan redovisas Skolverkets skrivningar i Lgr 11 om digital kompetens och kursplanen för 

ämnet svenska årskurs 4–6.  

2.3.1 Digital kompetens 

Det sker i samhället stora och snabba förändringar på grund av den tekniska utvecklingen 

och digitaliseringen. Eftersom skolans uppdrag är att förbereda eleverna för samhället är det 

således skolans uppgift att ge eleverna goda förutsättningar för att lära sig att hantera digitala 

verktyg (Regeringen, 2017). Enligt den uppdaterade versionen av Lgr 11 ska såväl huvudman 
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och rektor som lärare ges bättre förutsättningar för att kunna ge eleverna de förutsättningar 

de behöver i arbetet med att hantera digitala verktyg (Regeringen, 2017; Skolverket, 2018b). 

Några av de tillägg som gjorts i Lgr 11 är att programmering tillkommit, främst i ämnena 

matematik och teknik, men även i samhällskunskap, eleverna ska utveckla sin källkritik, 

eleverna ska kunna lösa problem och utveckla idéer via digitala verktyg och eleverna ska 

förstå de digitala verktygens påverkan på samhället (Regeringen, 2017; Skolverket, 2018b). 

Skolverket (2019a) har framställt ett eget material som ska ligga till grund för att lärare ska 

ges de förutsättningar de behöver för att kunna strukturera undervisningen om digital 

kompetens. Skolverkets fortbildningsmaterial om digital kompetens ska ge lärare ökade 

kunskaper om hur lärande kan främjas av digitala verktyg och lärare får chansen att testa 

olika digitala verktyg samt resonera om resultatet tillsammans med kollegor (ibid.). 

2.3.2 Kursplan – svenska 

Elever ska i ämnet svenska ges möjlighet till att utveckla sitt språk för att kunna lära sig samt 

för att kunna kommunicera. Elever ska även ges möjlighet att kommunicera digitalt, med 

interaktiva och föränderliga texter (Skolverket, 2018b). Elever ska kunna läsa och förstå 

texter från olika medier, det vill säga både traditionella och digitala medier, samtidigt som de 

ska kunna skriva, disponera och redigera texter via digitala verktyg (ibid.). Att agera 

ansvarsfullt vid digital kommunikation liksom att ha ett kritiskt förhållningssätt mot källor 

på internet ska eleverna också ges möjlighet till att utveckla (ibid.).  

2.4 Digital kompetens 

Digital kompetens är en av åtta så kallade nyckelkompetenser som krävs för ett livslångt 

lärande (Europeiska unionen, 2006). Dessa åtta nyckelkompetenser beskrivs var och en som 

lika viktig för att en individ ska kunna bli framgångsrik i dagens kunskapssamhälle. Digital 

kompetens definieras som att säkert och kritiskt kunna använda teknik, såväl på arbetsplatsen 

som på sin fritid och till olika typer av kommunikation (ibid.). Det krävs också kunskaper 

om att hämta, kritiskt granska, framföra och byta information via ett digitalt verktyg för att 

ses som digitalt kompetent (ibid.). Ferrari (2013) benar ut begreppet digital kompetens än 

mer och väljer att dela in det i fem olika grenar. De olika grenarna är information, 

kommunikation, meningsskapande, säkerhetstänk och problemlösning (ibid.). Detta krävs 

för att kunna kalla sig digitalt kompetent (ibid.), en kompetens Skolverket (2018b) skrivit 

fram i Lgr 11 att eleverna ska ges möjligheter till att utveckla. 
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Skolverket (2017) framhäver fyra olika aspekter av digital kompetens, där den ena aspekten 

riktar sig mot att kunna använda sig av och förstå digitala verktyg. Eleverna ska alltså ges 

möjlighet att utveckla sin egen förmåga och kunskap i användandet av digitala verktyg, 

liksom hur de digitala verktygen fungerar (ibid.). Skolverket (ibid.) menar att det i all 

undervisning är mer eller mindre viktigt att använda sig av digitala verktyg. 

Införandet av digital teknik i såväl samhället som i skolan har skett på ett oförutsägbart sätt, 

vilket har ställt lärarna i en prekär situation (Grönlund, 2014). Lärarna har krav på sig att 

utveckla sitt användande av digitala verktyg i undervisningen. Det prekära i situationen är att 

två väldigt viktiga aspekter; vad och hur, fortfarande står ospecificerade (ibid.). Det innebär 

att varje lärare för sig själv blir utlämnad till att organisera och genomföra undervisning där 

digitala verktyg är integrerade (ibid.). 

I England har stora företag som Microsoft och BBC varit bidragande i digitaliseringen liksom 

organisationen Computing at School (CAS) (Heintz, Mannila, Nordén, Parnes & Regnell, 

2017). Ett nätverk av lärare har skapats med syfte att hjälpa och lära sina kollegor, men även 

mötesplatser för utveckling har utvecklats liksom distribution av användbart material (ibid.). 

Trots de här insatserna har digitalisering varit problematisk på olika sätt, framförallt på grund 

av lärarnas bristande kompetens och bristande självkänsla gällande att undervisa om 

digitaliseringen (ibid.). 

I Sverige finns det online-kurser från Skolverket att ta del av för att ta sig an det nya innehållet 

i Lgr 11 (Heintz et al., 2017). De här kurserna är ständigt tillgängliga och är av Skolverket 

rekommenderade att genomföras tillsammans med kollegor för att lära tillsammans, där 

erfarenheter och idéer också kan delas (ibid.). Heintz et al. (ibid.) ser också en långsam 

förändring i lärarutbildningarna, i strävan mot att kunna möta de nya kraven. Många 

universitet och högskolor planerar kurser riktade mot till exempel digital kompetens och 

programmering, som ska vara tillgängliga för såväl studenter som lärare i tjänst (ibid.). I 

nuläget finns det dock inga obligatoriska kurser som berör digital kompetens eller 

programmering, vilket kan bero på att Skolverket inte styr över universitet och högskolor 

och därför inte heller kan ställa krav på det (ibid.). 

Det är alltså inte enbart lärarnas sätt att utföra sitt arbete som påverkas 

av digitaliseringen, utan även själva fundamentet för deras profession. 

Det vill säga synen på och förståelsen av de enskilda skolämnena 

påverkas också. Vilka kunskaper och förmågor som elever behöver 
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utveckla inom de olika ämnesområdena omdefinieras av digitaliseringen 

och därmed är även undervisningsämnena i förändring. Man kan alltså 

se det som att själva essensen av läraryrket är i förändring, då både frågor 

om vad som ska läras ut och hur undervisningen ska organiseras utgör 

centrala aspekter av skolans digitalisering. (Willermark, 2018) 

Willermark (2018) nyanserar situationen med sitt uttalande om att hela synen på skolämnena 

kan komma att förändras, där en omdefinition kan komma att ske vad gäller den kunskap 

och de färdigheter elever kommer att behöva. Skolverket (2018a) styrker påståendet och 

menar att digitaliseringen kommer att förändra kunskapskraven. Det anser de på grund av 

nya tjänster och produkter som framställs i hög fart och som tar plats i både utbildning och 

i många olika yrken (ibid.). Digitalisering kan komma att förändra lärares pedagogiska 

grundsyn, alltså synen på inlärning och kunskap (ibid.). 

2.5 Digitala verktyg i svenskämnet 

Läsning och skrivning är två delar som präglar undervisningen i svenska. I det här avsnittet 

presenteras först möjligheter och utmaningar som kan uppstå vid läsning via digitala verktyg. 

Sedan presenteras möjligheter och utmaningar som kan uppstå vid traditionell läsning. 

Avslutningsvis presenteras traditionell och digital skrivning.  

2.5.1 Läsning via digitala verktyg 

Mangen, Walgermo och Brønnick (2012) samt Rasmusson (2014) beskriver läsning via ett 

digitalt verktyg på två olika sätt, dels som en interaktiv läsning dels som en traditionell läsning 

via en digital skärm. Den interaktiva läsningen beskrivs som en slags läsning där läsaren måste 

handskas med hyperlänkar, bilder och ibland korta filmklipp för att kunna ta sig vidare i sin 

läsning. Denna typ av läsning kräver mer av läsaren i och med att det hela tiden behöver 

fattas beslut i samband med läsningen i form av vilka bilder och filmer som är viktiga att titta 

på och vilken hyperlänk som behöver utforskas (Mangen et al., 2012; Rasmusson, 2014). 

Den andra varianten av läsning via digitala verktyg beskrivs som identisk med den 

traditionella läsningen, med enda skillnaden att läsaren måste hantera det digitala verktyget 

också (Rasmusson, 2014). Texten är alltså i det här fallet självständig, utan bilder och länkar 

(ibid.). Mangen et al. (2012) menar att det blir allt vanligare, särskilt i yngre åldrar, att 

majoriteten av läsningen sker via ett digitalt verktyg. 

En aspekt som behöver tas hänsyn till är hur läsning via digitala verktyg kan påverka elever 

fysiskt. Arbetsmiljöverket (2018) beskriver en rad eventuella nackdelar med att arbeta med 
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digitala verktyg. Till exempel kan det orsaka fysiska besvär i nacke, skuldror och armar, 

beroende på den arbetsställning som behöver användas för att se skärmen bäst. Om det 

blänker eller reflekteras i skärmen, eller om det är dålig belysning, finns det dessutom risk att 

få muskelspänningar. Utöver detta finns det även en risk att få nedsatt syn (ibid.). Nedsatt 

syn kan enligt Arbetsmiljöverket (ibid.) mer specifikt innebära ögontrötthet, sveda, 

ljuskänslighet och huvudvärk. Dessa besvär kan uppstå om de digitala verktygen är oskarpa 

i sina skärmar eller om de har för svag kontrast i skärmupplösningen (ibid.). 

Dundar och Akcayir (2012) har synliggjort en rad möjligheter som läsning via digitala verktyg 

kan medföra. Forskning visar att elever föredrar att läsa på papper framför att läsa via ett 

digitalt verktyg (Kretschmar et al., 2012; Köpper, Mayr & Buchner, 2016) men Dundar och 

Akcayir (2012) menar att en lärplatta kan fungera motiverande med endast sin uppenbarelse, 

då elever ofta uppfattar en lärplatta som roligare än en bok. De menar också att det finns 

fördelar i att kunna zooma in och ut i en text, samt att även kunna interagera med en text i 

form av att förstora bokstäver exempelvis (ibid.). 

Rasmusson och Fredriksson (2018) har analyserat PISA-tester från 2015 och kom fram till 

att elever med en god vana vid att läsa via digitala verktyg också blir bättre på att prestera vid 

den typen av läsning. Rasmusson och Fredriksson (2018) menar också att det är av stor vikt 

att öka antalet tester och prov som utförs via digitala verktyg. Detta på grund av att den 

största delen av elevernas läsning, särskilt utanför skoltid, sker via digitala verktyg. 

2.5.2 Traditionell läsning 

Grimshaw et al. (2007) och Rasmusson (2014) visar att det finns några olika aspekter i att 

läsa på papper eller ur en bok som underlättar för läsaren. Rasmusson (2014) menar att det 

kan vara fördelaktigt att läsa ur en bok enbart tack vare känslan av att hålla i boken och 

bläddra blad, vilket kan ge en struktur i läsningen och då fungera som ett stöd i läsförståelsen. 

Rasmusson (ibid.) menar också att den energi som faktiskt måste läggas på att skrolla upp 

och ner på en skärm, istället kan användas till att förstå texten vid traditionell läsning. 

Grimshaw et al., (2007) ser också vinster i att läsa traditionellt, särskilt för elever i den tidiga 

delen av läsinlärningen. De understryker att en strategi som flera barn använder sig av för att 

lära sig att läsa är att följa textraden med exempelvis ett finger eller ett bokmärke. Detta 

menar de är en strategi som blev svårare att använda sig av vid läsning via någon typ av 

digitalt verktyg (Grimshaw et al., 2007). 

De aspekter eleverna går miste om vid traditionell läsning är möjligheter som att kunna 

zooma in texten och interagera med texten genom att till exempel ändra storlek på bokstäver. 
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En bok ses heller inte som något motiverande för eleverna i jämförelse med en lärplatta 

(Dundar & Akcayir, 2012). Just motivationen är enligt Westlund (2009) av stor betydelse för 

att ett barn ska utveckla sin läsförståelse.  

2.5.3 Skrivning 

Traditionell skrivning och skrivning via digitala verktyg är enligt Nordmark (2018) två olika 

saker. Den traditionella skrivningen består av en förarbetsfas, en skrivfas och efterarbetsfas. 

Vid traditionell skrivning påstår Nordmark (2018) att ett förarbete behöver göras där innehåll 

planeras och struktureras, på grund av att det efteråt är svårt att ändra i texten när den är 

nedskriven på ett papper. Vid skrivning via digitala verktyg ser processen annorlunda ut, där 

skrivfasen är den första fasen (ibid.). Texten bearbetas sedan fortlöpande under tiden, något 

som det digitala verktyget bidrar till. Vid skrivning via digitala verktyg är, enligt Nordmark 

(2018), själva skrivandet det mest centrala, medan traditionell skrivning kräver mer fokus på 

förberedelse och planering. 

Att skriva på ett digitalt verktyg kan enligt Dahlström och Boström (2017) vara effektivt, 

särskilt för elever i skrivsvårigheter och elever med svenska som andraspråk. Dahlström och 

Boström (2017) menar att ett digitalt verktyg kan hjälpa elever att skriva längre texter som 

dessutom är mer grammatiskt korrekta, tack vare hjälpen de får av ett rättstavningsprogram. 

Att elevernas grammatik förbättras i en text hävdar de dock inte behöver betyda att eleverna 

lär sig grammatik bättre, utan att de endast lär sig att hantera rättstavningsprogrammet (ibid.)  

2.6 Sociokulturellt perspektiv 

En specifik term är av stor vikt i det sociokulturella perspektivet, närmare bestämt redskap. 

Det är benämningen för både de fysiska och språkliga resurser som människan utnyttjar för 

att ta sig an och begripa sig själv och sin omvärld (Säljö, 2014). Språket är ett exempel på ett 

intellektuellt redskap som människan nyttjar för att begripa sig själv och sin omvärld. Att 

interagera och samtala i vardagen är enligt Säljö (2014) den aspekt som är absolut viktigast 

för mänskligt lärande. Det är i sådana situationer vi med språkets hjälp lär oss att kunna 

uppfatta såväl som att förmedla information i olika typer av sociala praktiker (ibid.). 

För att förstå och interagera med vår omvärld använder vi människor också olika typer av 

fysiska resurser, så kallade verktyg. Människan har genom åren utvecklat en mängd olika 

typer av verktyg, oftast för att i vardagen kunna kompensera för sina egna brister (Säljö, 

2014). Till exempel skapades, när människans egen styrka inte räckte till, en hävstång, som 

möjliggjorde att tunga föremål kunde flyttas på som inte hade varit möjligt förut (ibid.). Säljö 
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(2014) beskriver ett sätt att se på de fysiska verktygen som en fysisk form av mänskligt 

tänkande och språk. Han menar att de fysiska verktygen, när de är konstruerade efter 

mänskliga idéer, faktiskt kan fungera som en typ av social praktik (ibid.). 

De digitala verktygen ses i föreliggande studie som en typ av medierande verktyg. Ordet 

medierande betyder att det förmedlar kunskap eller information (Säljö, 2014). Ett digitalt 

verktyg kan vara medierande i den benämningen att det finns en mängd information lagrat 

via till exempel internet, som är fritt att ta del av (ibid.). Digitala verktyg kan idag till och 

med besvara en särskild typ av frågor, frågor där specifika faktasvar eftersöks (ibid.). Ett 

annat sätt som digitala verktyg kan mediera är via det mänskliga språket, där en instruktion 

från en lärare till en elev kan ses som ett exempel (Säljö, 2014). De digitala verktygen kan 

klassas som en förlängning av det mänskliga språket, som enligt den sociokulturella 

traditionen är grunden för lärande (ibid.). 

Det viktigaste enligt Säljö (2014) är trots allt den mänskliga interaktionen. Han menar att 

lärande och undervisning är för komplexa för att kunna byggas in i exempelvis ett digitalt 

verktyg och att det därför alltid kommer att behövas en interaktion mellan människor för att 

kunskap ska kunna få liv (ibid.). Vad de digitala verktygen kan tillföra är andra möjligheter 

för den mänskliga interaktion som Säljö menar är så viktig och som i sin tur kan leda till att 

nya kunskaper väcks till liv (ibid.).  
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att undersöka och ta reda på hur grundskollärare i årskurs 4–6 förhåller 

sig till digitala verktyg i svenskundervisning samt hur de ser på sina egna kunskaper om hur 

digitala verktyg kan och bör nyttjas. 

Syftet ska besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

1. Hur beskriver några verksamma lärare i årskurs 4–6 sitt användande av digitala 

verktyg i svenskundervisning? 

 

2. Vilka möjligheter och utmaningar beskriver verksamma lärare i årskurs 4–6 kan 

finnas med användning av digitala verktyg i sin svenskundervisning? 

 

3. Hur beskriver lärare sin egen kompetens i användandet av digitala verktyg i 

svenskundervisningen? 
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4. METOD 

I detta avsnitt redovisas föreliggandes studies metod och tillvägagångssätt. Först presenteras 

den semistrukturerade intervjun, studiens urval samt genomförandet av intervjuerna, varpå 

en genomgång av analysprocessen följer. Avslutningsvis redovisas de etiska 

ställningstaganden som gjorts i studien. 

4.1 Semistrukturerad intervju 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver kvalitativ forskningsintervju som ett effektivt sätt för 

att få en inblick och förståelse för hur respondenten upplever och ser på sin egen värld. Vad 

som är viktigt i en intervju är dock att inte se det som något okomplicerat och enkelt. En 

intervju är komplex, kräver förberedelser och bör inte ses som enkel. En forskningsintervju 

har målet inställt på att producera kunskap och för att det ska bli möjligt krävs såväl förmåga 

att ställa rätt frågor genom att vara väl förberedd, som att skickligt kunna interagera med 

respondenten för att nå en produktion av kunskap (ibid.). 

Valet av att göra kvalitativa intervjuer gjordes på grund av dess flexibilitet. Intervjuer, 

transkribering och analysprocess kan alla anpassas efter forskarens personliga schema och 

privata liv (Bryman, 2011). Valet föll sedan på den varianten av intervju som kallas 

semistrukturerad, på grund av att respondenterna i denna typ av intervju ges stor möjlighet 

att påverka innehållet (Alvehus, 2013). Eftersom lärares uppfattningar eftersöktes, ansågs 

denna typ av intervju vara lämplig. Kutym vid en semistrukturerad intervju är det som kallas 

för intervjuguide (se bilaga 2), som ligger till grund för intervjusituationen (Bryman, 2011). 

En intervjuguide ska innehålla relativt specificerade teman som ämnas att undersökas under 

intervjun, men intervjuaren har trots denna guide fria tyglar att röra sig utanför guiden i form 

av att exempelvis ställa följdfrågor i anknytning till det respondenten säger (ibid.). Vid 

skapandet av en intervjuguide är det viktigt att implementera en viss ordning där de teman 

som ska ingå har ett tydligt sammanhang gentemot varandra. Formulering av frågor är viktigt 

då en fråga bör ställas på ett sådant sätt att den öppnar upp för ett svar riktat mot 

undersökningens forskningsfrågor. I relation till det behöver ett anpassat språk användas 

samtidigt som frågorna inte får vara ledande. (ibid.). 

4.2 Urval 

I och med studiens syfte, som riktar sig mot undervisning av svenska i årskurs 4–6 utgick 

urvalet av respondenter utifrån några på förhand givna kriterier (Alvehus, 2013). Endast 
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lärare som undervisar i ämnet svenska och dessutom använder digitala verktyg i sin 

svenskundervisning blev tillfrågade om att deltaga. 

Urvalet utgick från att vara strategiskt för att sedan övergå till ett snöbollsurval (Alvehus, 

2013, s. 67). Till en början var urvalet strategiskt i den bemärkelsen att jag innan studien 

påbörjades kände till två lärare, på två olika skolor, som arbetade med digitala verktyg 

integrerat i sin svenskundervisning, ett kriterium för deltagande i studien. De här två 

personerna tillfrågades om deltagande och båda var villiga att ställa upp på intervju. Därifrån 

övergick urvalet till ett snöbollsurval, vilket innebär att personer som redan kontaktats nyttjas 

för att nå ut till ytterligare intervjupersoner (Alvehus, 2013, s. 68). En fråga om de trodde sig 

ha fler personer på sin arbetsplats som stämde in i ovanstående kriterier ställdes, varpå 

ytterligare fyra respondenter identifierades och tillfrågades om deltagande. Alla fyra tänkta 

respondenter tackade ja till att delta i studien. En av de sex respondenterna föll under 

processen bort på grund av tidsbrist. 

Respondenterna i föreliggande studie är alla verksamma lärare i svenska för årskurs 4–6. 

Respondenternas riktiga namn har i resultatet ersatts med de fiktiva namnen Heidi, Karin, 

Jasmine, Anna och Sofia. 

4.3 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på en plats i anslutning till respondentens klassrum, där 

respondenten ansåg sig känna trygghet och lugn. Detta valdes medvetet för att motverka 

eventuella stresspåslag (Kvale & Brinkmann, 2014). Inför intervjuerna hade respondenterna 

tillkännagivits studiens syfte i enlighet med informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Först klargjordes och förtydligades syftet med studien, varpå syftet med enheter för 

ljudinspelning tydliggjordes. Under intervjuerna användes två enheter för att spela in ljud, en 

mobiltelefon och en dator. Två enheter användes för att minimera risken att material skulle 

försvinna på grund av tekniska problem. Genom att spela in intervjuerna fanns en risk att 

respondenten skulle känna sig störd eller bli begränsad i sina svar (Alvehus, 2013). Valet att 

spela in gjordes ändå, för att kunna fokusera på att aktivt lyssna och ställa följdfrågor, utan 

att behöva oroa sig för att hinna föra anteckningar (ibid.). Längden på de inspelade 

intervjuerna var ungefär 30 minuter, där den kortaste var 26 minuter och den längsta 35 

minuter.  
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Intervjuerna fortsatte därefter med att försöka uppmuntra respondenterna till att vilja berätta 

om sin värld, vilket gjordes genom aktivt lyssnande och genuint intresse för det 

respondenten sa (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 170). En intervjuguide (se bilaga 2) användes 

som utgångspunkt för intervjuerna, där respondenterna sågs som medskapare av 

intervjusituationen (Alvehus, 2013). Intervjuguiden följdes inte strikt under alla intervjuer, 

det berodde på i vilken riktning respondenten ledde samtalet. Om respondenten berättade 

om intressanta aspekter, följdes detta upp med följdfrågor för att behålla känslan av det var 

ett samtal (ibid.).  Respondenterna bjöds via intervjuguiden in till att prata om frågor 

anknutna till studiens syfte, varpå intervjuaren aktivt lyssnade och ställde följdfrågor för att 

möjliggöra produktivitet (ibid.). Att utifrån respondentens ursprungliga svar kunna ställa 

följdfrågor för att komma närmare studiens syfte är enligt Kvale och Brinkmann (2014) ett 

konstverk som är av stor vikt i en semistrukturerad intervju. 

Intervjuerna genomfördes inom loppet av sex dagar, på tider då respondenterna inte hade 

någon undervisning med sina elever.  Inspelningarna av intervjuerna gjordes för att 

ljudmaterialet i efterhand skulle transkriberas. Transkriberingen var processen där 

intervjuerna omvandlades till text. I utskrifterna av intervjuerna omvandlades, i största mån, 

talspråkliga uttryck till mer skriftvänliga (Kvale & Brinkmann, 2014). Denna process ägde 

rum parallellt med intervjuerna för att under transkribering ha intervjuerna färskt i minnet 

ifall exempelvis kroppsspråk hade behövt förtydligas i utskrifterna. Utskrifterna av 

intervjuerna var ett tidskrävande arbete, men nödvändigt för studiens resultat. 

4.4 Analys 

För att analysera det transkriberade materialet användes metoden tematisk analys (Alvehus, 

2013; Bryman, 2011). Innan analysfasen kunde påbörjas krävdes en förtrogenhet med det 

insamlade materialet, som skapades genom upprepad läsning av det transkriberade materialet 

(Alvehus, 2013). Därifrån började materialet att sorteras in i olika teman, med utgångspunkt 

i studiens tre forskningsfrågor. Med forskningsfråga ett som utgångspunkt lästes det 

transkriberade materialet ytterligare en gång, varpå alla delar som kunde relateras till frågan 

klipptes ut och samlades i ett nytt dokument. Samma procedur upprepades sedan med 

forskningsfråga två och tre. 

Med tre nya dokument tillhands startades nästa fas i analysen, där nya subteman (Bryman, 

2011) eller underkategorier eftersöktes. För att finna subteman/underkategorier eftersöktes 

likheter och repetitioner i respondenternas svar, där återkommande ämnen slutligen 
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resulterade i tilltänkta subteman/underkategorier (Bryman, 2011). Dessa 

subteman/underkategorier var inte slutgiltiga i det här stadiet utan sågs som flexibla, då det 

finns en styrka i att kunna justera materialet på olika sätt under arbetets gång (Alvehus, 2013). 

Nästa steg i analysen var en typ av reducering (Alvehus, 2013) där respondenternas svar 

placerades in under de preliminära subteman/underkategorierna som framkommit. Här 

skalades materialet ner ytterligare, då allting som fanns i dokumenten inte kändes relevant 

för studien. 

Subteman/underkategorier har ändrats under arbetsprocessen, men landade slutligen i tre 

huvudkategorier som speglar studiens forskningsfrågor, där tillhörande underkategorier 

återfinns som stöd i att besvara studiens forskningsfrågor. De tre huvudkategorierna som 

återfinns i resultatet är Digitala verktyg i svenskundervisningen, Möjligheter och utmaningar med digitala 

verktyg samt Lärares digitala kompetens.  

4.5 Etiska ställningstaganden 

Fyra etiska huvudkrav framställda av Vetenskapsrådet (2002) låg som utgångspunkt för 

denna studies etiska ställningstagande. De fyra kraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtycke försäkrades via en 

samtyckesblankett (se bilaga 1) som respondenterna gavs inför intervjun. I 

samtyckesblanketten uppfylldes också informationskravet, då respondenterna där fick 

information om deras egen uppgift i studien och att deras medverkande var frivilligt och 

möjligt att avbryta när som helst. I samtyckesblanketten fick respondenterna också veta att 

deras bidrag till empirin kommer att avidentifieras i enlighet med konfidentialitetskravet 

(ibid.). Respondenternas verkliga namn har också ersatts med fiktiva namn i resultatavsnittet 

för att uppnå konfidentialitetskravet. Respondenterna fick också vetskap om att allt material 

skulle förvaras oåtkomligt för obehöriga i enlighet med konfidentialitetskravet samt att 

materialet enbart skulle användas för föreliggande studie, för att uppfylla nyttjandekravet 

(ibid.). 
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5. RESULTAT 

I följande avsnitt redovisas en sammanställning av studiens insamlade material i tre teman, 

där utgångspunkten ligger i studiens tre forskningsfrågor som lyder:  

1. Hur beskriver några verksamma lärare i årskurs 4–6 sitt användande av digitala verktyg i 

svenskundervisning,  

2. Vilka möjligheter och utmaningar beskriver verksamma lärare i årskurs 4–6 kan finnas med 

användning av digitala verktyg i sin svenskundervisning? 

3. Hur beskriver lärare sin egen digitala kompetens i användandet av digitala verktyg i 

svenskundervisningen? 

Digitala verktyg i svenskundervisningen inleder, där studiens första frågeställning besvaras, 

därefter följer Möjligheter och utmaningar med digitala verktyg som besvarar den andra 

frågeställningen. Avslutningsvis besvaras studiens tredje frågeställning i avsnittet Lärares 

digitala kompetens.  

5.1 Digitala verktyg i svenskundervisningen  

I kapitlets första avsnitt redovisas respondenternas beskrivningar om hur digitala verktyg 

används i svenskundervisningen. 

5.1.1 Ett hjälpmedel som underlättar och effektiviserar 

Digitala verktyg ses på flera sätt som ett hjälpmedel som på olika sätt kan göra lärares 

uppdrag smidigare. Att till exempel arbeta i programmet OneNote1 i ett klassrum där alla 

elever har varsin digital enhet, ses som smidigt. Sofia uttrycker att det efter en tids arbete, nu 

fungerar smidigt att göra planeringar direkt i OneNote som hon sedan ”skjuter ut till 

eleverna” (Sofia). Även Heidi menar att en lärplatta och OneNote underlättar arbetet mycket, 

till stor del för att det inte finns så många arbetsböcker kvar på skolan. Då fungerar lärplattan 

som en ersättning för böckerna på ett smidigt sätt. 

Jasmine beskriver även hon arbetet med OneNote som väldigt enkelt och menar att det ges 

helt andra möjligheter gällande till exempel instruktioner:  

                                                      
1 Ett digitalt anteckningsblock där text, bild, film och ljud kan infogas i ett dokument, som sedan kan 
delas mellan flera användare (Microsoft, u.å.)  
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Med OneNote blir det ju väldigt enkelt. Att jag kan lägga in lite bilder 

och förklarande filmer, lite asså, som sagt att jag kan prata in när elever 

själva har svårt att läsa. (Jasmine)  

Karin menar, förutom att digitala verktyg och OneNote gynnar hennes eget jobb, att det 

även gör det smidigare för eleverna. Hennes uppfattning är att många elever har det jobbigt 

med att hålla reda på lösa papper, stenciler, häften och böcker men med en lärplatta kan 

allting hållas samlat i en och samma enhet. 

Ytterligare en aspekt som Karin har sett med de digitala verktygen och som hon anser göra 

hennes uppdrag smidigare uppmärksammades förra året då en elev bytte skola. Med hjälp av 

de digitala verktygen hade hennes dokumentering av elevens arbete och prestationer sparats 

på ett strukturerat och lättåtkomligt sätt. Hon menar vidare att det tack vare smidigheten i 

att dokumentera, även ger en formativ vinst. Karin själv såväl som eleverna kan enkelt se sin 

progression via exempelvis OneNote. Karins tankar styrks av Anna som säger: 

Måluppfyllelsen är ju viktigast, och är det så att det digitala verktyget 

hjälper mig att få eleverna att nå målen, då är det topp, då är det jättebra. 

(Anna) 

Anna reflekterar över när hon ska använda digitala verktyg eller inte. Om verktygen ger 

eleverna en ökad möjlighet att nå målen, exempelvis genom att smidigt kunna mängdträna 

någonting, faller valet på ett digitalt verktyg. Anna fortsätter: 

Jag vill ju inte använda det istället för ett anteckningsblock utan jag vill ju 

använda datorn när jag känner att den tillför någonting extra. (Anna)  

Detta är något Jasmine håller med om när hon säger att de digitala verktygen ger det 

multimodala arbetet en ny dimension, genom att det enkelt går att tydliggöra och synliggöra 

ett fenomen med hjälp av såväl bilder som filmklipp. 

5.1.2 Extra anpassningar 

Inläsningstjänst är ett digitalt hjälpmedel som flera lärare på mellanstadiet använder (Heidi; 

Jasmine; Karin; Sofia), främst för att ge extra stöd till de elever som inte kommit tillräckligt 

långt i sin läsutveckling. Inläsningstjänst ses då som ett verktyg som kan stärka de eleverna, 

eftersom de via den tjänsten kan läsa och samtidigt lyssna på en text. Heidi menar att hon 

ser vinster i att ha Inläsningstjänst tillgängligt för alla: 

Jag har ju de som alltid behöver göra det. Men jag tycker att det är bra att 

alla har möjligheten, för då blir det inte så utmärkande för dem. (Heidi)  
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Detta grundar Heidi delvis på att det då inte blir lika utstickande för de elever som faktiskt 

är i behov av det som en extra anpassning. Inläsningstjänst ger också, menar Sofia, möjlighet 

för elever som inte utvecklat sin läsförståelse tillräckligt, att faktiskt kunna fokusera på det 

innehållsliga i en text istället för att fokusera på själva läsningen. Enligt Sofia och Karin finns 

det också vinster för elever med annat modersmål än svenska. I inläsningstjänst finns texter 

inlagda på såväl svenska som elevernas modersmål, vilket gör att eleverna kan ta till sig 

kunskap på sitt eget modersmål (Karin; Sofia). 

Jasmine säger sig ha några elever ”som har det mesta digitalt” (Jasmine). Hon beskriver 

digitala verktyg som ett bra hjälpmedel för elever i lässvårigheter liksom elever i 

skrivsvårigheter. Inläsningstjänst är ett digitalt hjälpmedel som hjälper elever i sin 

läsutveckling. Jasmine fortsätter att berätta hur elever i skrivsvårigheter ges möjlighet att via 

de digitala verktygen ”prata in sina svar” (Jasmine). 

5.1.3 Läsning via digitala verktyg 

Respondenterna fick under intervjun frågan om de någon gång använder digitala verktyg vid 

läsning. Fyra av respondenterna (Heidi; Karin; Jasmine; Sofia) relaterade frågan till 

Inläsningstjänst, som de också menar är i princip det enda de gör inriktat mot läsning via 

digitala verktyg. Sofia nämner att hon ibland använder ett digitalt verktyg för att låta eleverna 

spela in sig själva vid läsning, så att hon i efterhand kan lyssna på elevernas läsning. 

Inte mer än som sagt ljudböcker och digitala läromedel egentligen. Det 

jobbar vi ju mycket med. Men inte så mycket ren läsning i textform. 

(Jasmine) 

Jasmine sammanfattar respondenternas beskrivningar av läsning via digitala verktyg på ett 

bra sätt med citatet ovan, där inläsningstjänst används flitigt, men inte särskilt mycket annat. 

Anna har en annorlunda syn på läsning, även fast hon nämner Inläsningstjänst som ett 

effektivt verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter också. Hon menar att eleverna måste 

lära sig att läsa en fysisk tidning och en digital tidning, liksom att de måste kunna läsa en 

fysisk bok och en digital bok:  

Man måste skola inför framtiden och då måste vi ändå göra vissa saker för 

hand. Den beräkningen har jag ju också med. Sen tänker jag också när det 

gäller att läsa texter. Man måste kunna läsa både papperstidning, en tidning 

på nätet, en bok på nätet och en bok för hand, och det försöker jag då se 

till att vi får testa liksom på alla olika sätt. (Anna) 
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Anna pratar om skolning inför framtiden både gällande läsning och skrivning och att eleverna 

behöver det digitala och det traditionella både gällande läsning och skrivning. 

5.2 Möjligheter och utmaningar med digitala verktyg 

I detta avsnitt redovisas respondenternas uppfattningar och beskrivningar om först olika 

möjligheter med arbetet med digitala verktyg, följt av utmaningar som kan tillkomma vid 

arbete med digitala verktyg. 

5.2.1 Tillgänglighet 

Att som lärare ha god tillgänglighet till digitala verktyg liksom tillgänglighet till internet, 

laddade batterier och fungerande inloggningsuppgifter, visar sig vara av stor vikt enligt 

respondenterna. Det nämns av olika respondenter att det var först när eleverna fick varsin 

lärplatta eller dator som arbetet började att fungera bra. Innan Sofia bytte arbetsplats 

arbetade hon med tre lärplattor till en hel klass och beskriver det som ”ett helt projekt att 

bara försöka få till att alla kunde använda den någon gång” (Sofia). Jasmine jämför sin förra 

arbetsplats med sin nuvarande: 

Här har vi ju 1:1 och det klart att det går ju väldigt mycket smidigare. Om 

du jämför med mitt förra jobb, som är en lika stor skola i en större 

kommun som inte var sååå längesen jag var, så hade vi liksom femton 

datorer för hela mellanstadiet. Så det klart att i det fallet blir det ju ett 

hinder, om det inte finns den möjligheten. (Jasmine) 

I det fall som hon inte hade 1:1 berättar Jasmine att det var en stor process med den 

datorvagn som fanns tillgänglig till hela mellanstadiet. Det var en ständig process med att 

boka den och ofta var datorerna urladdade när eleverna skulle starta igång dem. 

Något som också måste fungera enligt Sofia, Karin och Heidi är uppkopplingen mot internet, 

samt inloggningsuppgifter för eleverna, Sofia uttrycker det så här: 

Ibland är det ju så att man får en stund över på lektionen, då kan jag säga: 

"då kan du jobba med de här", "Nej men jag kommer ju inte in (elev)". Då 

kan jag känna att, då blir det mest bara tungrott. (Sofia) 

Sofia upplever det vara en utmaning att elever inte kan få tillgång till det tänkta 

arbetsmaterialet, antingen på grund av uppkoppling eller på grund av felaktigheter vid 

inloggning. Detta gör att hennes planering rubbas och lektionen blir betydligt tyngre att ro i 

hamn på ett önskvärt sätt. 
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Heidi säger att hon till en början upplevde de digitala verktygen som en börda mer än ett 

hjälpmedel. Detta på grund av att det oftast krånglade med antingen internet eller 

inloggningar. Nu menar hon att det fungerar bättre eftersom eleverna har vant sig vid att det 

krånglar och har fått bättre tålamod med tekniken. 

Karin har haft 1:1-lärplattor i flera år och upplever precis som de andra respondenterna 

problem med internet och inloggningar men även att de digitala verktygen blir daterade och 

säger ”Ju mer vi ska digitaliseras, desto bättre nätverk behöver vi ha. Desto nyare produkter 

behöver vi ha också”. (Karin)  

5.2.2 Anledningar att välja bort digitala verktyg 

När elever erbjuds möjligheten att arbeta via digitala verktyg finns det enligt respondenterna 

också en hel del utmaningar att se upp med. Sofia tycker sig uppleva att elever i 

koncentrationssvårigheter på en lärplatta enklare ramlar in på annat än det de ska göra:  

De har ju väldigt svårt att fokusera på uppgiften, när du har allting som 

finns på en iPad. Då kan man gå ut på YouTube och kika lite och ah, de 

här vanliga störningsmomenten. (Sofia) 

Jasmine ser också spel och appar som en vanlig distraktion och menar att det är viktigt att 

vara tydlig med vad som får göras och inte. Hon säger att det ofta blir ett mer påtagligt 

problem när hennes klass har en vikarie, för då vågar eleverna tänja på gränserna. 

Heidi berättar om en app som ger henne möjlighet att se vad eleverna faktiskt gör på sina 

skärmar. Men hon tillägger att hon i praktiken inte har möjlighet att använda den, för då 

hade hon inte hunnit cirkulera i klassrummet och hjälpa de elever som behöver det. Sofia 

tillägger:  

Samtidigt minskar det för många, för ju mer du får använda iPad, då blir 

det inte så intressant efter en stund. (Sofia)  

Oftast för Sofia är dock att hon ställs inför en ytterligare utmaning, där hon tvingas att rätta 

eleverna i vad de ska göra och inte göra via det digitala verktyget. 

Karin säger sig också märka att elever vid användning av digitala verktyg snabbare blir trötta 

och ibland till och med klagar över huvudvärk 

Jag har några som har lite ögonproblem, de blir väldigt fort trötta […] 

Huvudvärk och trötthet om jag lägger in för långa texter. (Karin) 
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Detta säger hon sig erfara om hon har lagt in för långa texter på OneNote, så att eleverna får 

en lång läsning via det digitala verktyget. Det är något som Karin aktivt tänker på att försöka 

undvika. Även Heidi väljer bort längre läsning på lärplattan för sina elever, men med 

motiveringen att hon känner sig lite gammaldags och inte är så mycket för det. Inte heller 

Jasmines elever ges möjlighet att läsa längre texter via digitala verktyg. 

 

5.2.3 Elevernas förkunskaper 

Många elever idag är väldigt tekniska och enligt Jasmine tar många lärare för givet att eleverna 

har koll på tekniken. Det menar Jasmine vara felaktigt och att elevernas kunskap om hur ett 

digitalt verktyg ska hanteras faktiskt kan vara utmaning: 

Hur använder man en dator som ett hjälpmedel, det tror jag är viktigt. Att 

man faktiskt backar även om de är jäkligt tekniska, för de lär sig då istället 

väldigt fort för de fattar ju hur tekniska saker funkar […] Så det är också 

ett hinder, att man fastnar i det här vanliga, typ skriva i Word sen är de 

klart. (Jasmine) 

Hon lyfter vikten av att lära ut hur det digitala verktyget faktiskt fungerar och vad det finns 

för möjligheter med det. Annars tror hon att det enkelt blir att det digitala verktyget endast 

blir en ersättning för pennan och pappret. Jasmine menar att om eleverna inte ges möjlighet 

att lära sig hur de digitala verktygen kan utnyttjas, så försvinner många av de möjligheter som 

finns med dem. 

Eleverna ska inte bara hantera det digitala verktyget fysiskt, utan också ta till sig det som de 

ges möjlighet till att lära sig via de digitala verktygen. Anna upplever att det är vanligare vid 

arbete med digitala verktyg, att eleverna inte registrerar lika mycket som vid traditionellt 

arbete. Informationen tycks enligt Anna inte uppfattas och tas in lika bra av eleverna vid 

arbete med digitala verktyg. Hon säger sedan att det är viktigt att de digitala momenten följs 

upp för att stämma av att ett lärande har skett, så att digitala verktyg inte används 

slentrianmässigt. Då menar Anna att det istället kan bli ett hinder för lärandet. 

Anna tycker sig också börja se ett hinder i vissa elevers läsning, där hon märker att elever är 

så vana vid att läsa via ett digitalt verktyg, att de ibland får svårt att veta hur de ska ta sig an 

en text i till exempel en tidning 

Utan det han har mött, det är det han har mött på sin fritid och det är ju 

mycket dator då. Sen hade vi kamratposten för ett tag sen, den delades då 

ut till alla elever. Då skulle vi läsa en artikel tillsammans. Då räcker han 
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upp handen och då vet inte han vart han börjar i tidningen, för han har ju 

aldrig läst i en tidning, utan han har ju bara läst på datorskärm. (Anna) 

5.2.4 Effektivisering 

Respondenterna i undersökningen ser stora fördelar i sitt formativa arbete, där de digitala 

verktygen ger en helt ny aspekt i att kunna följa elevernas arbete på ett effektivt sätt. Sofia 

menar också att det blir enklare att låta eleverna arbeta i sin egen takt via de digitala verktygen 

och lyfter ett exempel där eleverna ska se på en pedagogisk film: 

Då behöver man ju inte stanna upp hela klassen och säga att nu ska vi 

titta på den här filmen utan, när du är färdig då gör du det. (Sofia) 

Sofia har utnyttjat de digitala verktygen på ett individanpassat sätt som låter eleverna jobba i 

sin egen takt. Hon har även nyttjat inspelningsmöjligheterna som ges via digitala verktyg. 

Eleverna har då fått spela in sig själva i par vid högläsning och Sofia har sedan i efterhand 

kunnat lyssna på elevernas läsning. Detta arbetssätt har frigjort tid under lektionen för Sofia 

att fokusera på de elever som hon vet behöver lite extra stöd. Anna beskriver hur det 

formativa arbetet blivit enklare och mer effektivt: 

När du sitter och skriver i ditt kollegieblock och jag står vid katedern, då 

har jag ingen aning om hur du formativt arbetar egentligen utan då blir det 

din slutprodukt. Men när mina elever jobbar på OneNote, då kan jag ju 

stå och följa deras arbete och ge feedback under tiden. (Anna) 

Anna säger att vissa tider nästan kan halveras tack vare de digitala verktygen och att 

tillgängligheten skapar goda möjligheter. Hon säger att hon inte ens behöver vara på plats i 

klassrummet för att kunna bidra till det formativa arbetet samt att det blir mycket enklare att 

individualisera uppgifter till eleverna. 

En stor fördel med digitala verktyg är enligt Sofia enkelheten i att kunna dela ut uppgifter. 

Hon säger sig ha bristfällig tillgänglighet till arbetsböcker men hennes lärplatta och 

programmet OneNote gör att uppgifter enkelt kan delas till alla elever. Jasmine och Anna 

trycker på möjligheten att kunna addera bilder och förklarande filmer i en instruktion, för att 

ge eleverna flera olika sätt att ta in informationen. Anna ser också stora möjligheter i att 

kunna arbeta mer multimodalt. Karin lyfter smidigheten i OneNote, med motiveringen att 

allting också sparas där, vilket är tidssparande. Vidare menar Sofia att de digitala verktygen 

också ger nya, mer effektiva sätt 
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Det är ju mängdträning mycket som jag tycker är väldigt bra. Antingen när 

man är färdig eller när man behöver träna mer på något, då finns det 

färdiga uppgifter där som man jobbar med. (Sofia) 

Hon menar att det alltid finns nya uppgifter att ta sig an på ett digitalt verktyg. Heidi styrker 

påståendet om att det alltid finns extra uppgifter att ta till när ett digitalt verktyg används. En 

ytterligare aspekt som nämns av Karin är bedömning. Hon använder färdiga kunskapskrav-

matriser i plattformen V-klass, där hon tycker att det är smidigt att bocka i var en elev ligger 

samt enkelt att lägga in en liten kommentar i matrisen. När detta är gjort säger sig Karin 

också få en bra överblick var i processen hon och eleverna är. 

Heidi ser också en effektivisering hos eleverna, särskilt vid producerandet av en text, när de 

arbetar via digitala verktyg. Att eleverna inte behöver det finmotoriska som krävs vid 

traditionell skrivning är en av faktorerna. Flexibiliteten är en annan faktor som Heidi lyfter, 

där eleverna mycket enklare exempelvis kan lägga till eller ta bort text. 

5.2.5 Motivation 

Digitala verktyg brukar nämnas som en motivationshöjare, så även av flera av 

respondenterna i studien. Anna exemplifierar:   

Ibland kan jag i och för sig tänka att jag använder den digitala tekniken 

liksom för att få upp lite motivation också. Det är ju en motivationsfaktor. 

Framförallt för pojkar. (Anna) 

 

Anna har upplevt stor skillnad i vissa pojkars insatser i klassrummet beroende på om de får 

arbeta med digitala verktyg eller arbeta traditionellt, där insatsen varit betydligt bättre när 

arbetet skett via ett digitalt verktyg. Sofia däremot upplever att det inte gäller för alla hennes 

elever, utan somliga av eleverna föredrar att arbeta traditionellt, alltså att skriva och arbeta 

med penna och papper. Motsägelsefullt gentemot Sofia säger Karin att hon har elever som 

faktiskt föredrar att läsa på en lärplatta istället för att läsa traditionellt.  

Ett annat tydligt exempel, där de digitala verktygen fungerat som en motivationshöjare, 

kommer från där hon beskriver att eleverna i ett projekt, fick tillgång till varsin iPod. 

Verktyget iPod kan användas till att spela upp musik och se på filmer. Anna beskriver sin 

dåvarande klass innan iPod kom in i undervisningen: ”då hade jag nior, som var ganska du 

vet, skoltrötta och sega” (Anna). Eleverna fick ha lite egen musik och egna filmer på sina 

iPod, men Anna hade även laddat upp matematik-filmer i dem, som eleverna skulle titta på. 

Detta ledde sedan till väldigt bra resultat på de kommande nationella proven, som Anna tror 



24 
 

berodde mycket på deras iPod. Hon tror att eleverna blev motiverade att använda sina iPod 

för att det var en trend även i samhället utanför skolan, vilket kan ha lett till att eleverna blev 

triggade av att få tillgång till det i skolan. 

5.3 Lärares digitala kompetens 

I följande avsnitt följer en sammanfattning av hur respondenterna beskriver sin digitala 

kompetens och hur den påverkas av olika faktorer. 

5.3.1 Programmering i läroplanen 

I intervjuerna frågades respondenterna huruvida de nya skrivningarna i Lgr 11 har inneburit 

någon förändring för dem. Svaret som alla respondenterna gav handlade om 

programmeringen som har tillkommit. Respondenterna säger att de har gått igenom den 

uppdaterade versionen av Lgr 11 och att det är den tillkomna programmeringen som innebär 

störst förändring för dem:  

Nu i år så har jag ju haft programmering med alla årskurs fyra där vi i 

programmeringen har jobbat mycket med, programmerat lite robotar och 

lite olika program men också framför allt, hur påverkas vi i samhället av 

programmering. Hur styrs sociala medier av programmering? Med riktad 

reklam osv. Vart stöter vi på programmering i samhället? (Jasmine) 

 

Jasmine pratar om programmering som den största förändringen och berättar att hon valde 

att ta sig an det tillsammans med eleverna första gången, för att lära tillsammans. Hon 

förklarar också att programmeringen numer är en stor del av samhället, varför eleverna också 

behöver ges kunskaper och färdigheter i ämnet. 

När Karin beskriver hur den reviderade läroplanen förändrat hennes synsätt handlar det till 

största del om programmering. Hon säger att de fått tid avsatt av rektor att sätta sig in i 

programmering samt att de på arbetsplatsen haft fyra arbetslagsmöten som behandlat 

programmering. Karin berättar även att hon ser en skillnad hos sina kollegor, där de nu 

”tvingas” att följa med i digitalisering, som hon tidigare har känt sig ensam i på arbetsplatsen. 

Även Anna nämner programmering som den största förändringen: 

För mig var det väl, den enda största skillnaden var väl programmeringen. 

Mer hur man jobbar med den styrd i matten. (Anna) 
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Anna förtydligar att det inte varit en så stor omställning då hon arbetat med programmering 

under en längre tid. Hon menar att hon tidigare sett programmering som problemlösning på 

olika sätt, skillnaden nu är att programmeringsspråk har tillkommit. 

5.3.2 Tid 

Alla respondenter (Sofia; Heidi; Jasmine; Karin; Anna) uppger att deras egen digitala 

kompetens är acceptabel eller god, men att det absolut finns utvecklingsmöjligheter. Det 

vanligaste skälet till att respondenterna inte lärt sig så mycket som de faktiskt önskar, anser 

de själva bero på tidsbrist. Sofia säger att hon upplever det vara svårt att ta sig tid till att sätta 

sig in i olika digitala medel, för det finns alltid något annat som måste göras först. Sofia 

försöker vid ett tillfälle beskriva kompetensutvecklingen och pratar ur hennes chefers 

perspektiv: 

Ja nu har vi introducerat det här, nu kan ni ta eran fritid att grotta ner er 

i det så kan vi starta upp det på måndag sen. (Sofia) 

Ett genomgående inslag är att respondenterna behöver avsätta sin egen fritid till att sätta sig 

in i utvecklingen av sin digitala kompetens. 

En annan aspekt som nämns av Sofia är lärarutbildningen. Hon tänker tillbaka på sin egen 

utbildning och tycker att det var något som saknades när hon tog sin examen 2011. Anna 

läser för tillfället in svenska på Mittuniversitet och tycker att det i den utbildningen är för lite 

digitalisering integrerat. Hennes upplevelse är att högskolan inte kommit tillräckligt långt i 

sitt digitaliseringsarbete. 

5.3.3 Digitala verktyg används slentrianmässigt 

Alla respondenterna i studien använder sig av digitala verktyg i svenskundervisningen. Hur 

det används, till vad det används och i vilken utsträckning det används ser däremot olika ut. 

Detta tror alla respondenterna kan bero på deras eget intresse för digitala verktyg. Sofia säger 

sig tycka att det är svårt att begränsa arbetet med digitala verktyg, att det är lätt att eleverna 

tappar fokus eller lägger fokus på fel sak, något som hon upplever drabbar de elever som 

behöver ”det fyrkantiga” (Sofia). Hon säger att det är viktigt att inte bara ”lägga in en uppgift 

på OneNote för att det är skoj” (Sofia). Anna har på sin arbetsplats sett exempel där det 

digitala verktyget endast har ersatt en lärobok, något hon tycker är ett felaktigt nyttjande. 

Anna betonar istället vikten av att utnyttja de fördjupande möjligheter som finns när ett 

digitalt verktyg kommer in i undervisningen 
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Du måste ju tillföra något nytt, som om du jobbar med OneNote till 

exempel, när mina elever jobbar med en arbetsuppgift. Då kan jag ju skriva 

också då, vi säger att vi jobbar med huvudstäder, då kan jag ju be att de 

ska plocka fram en karta eller att de ska hitta en bild som är tagen den 

senaste veckan från den staden eller hur vädret är där idag, vad kostar det 

att åka dit? (Anna) 

Sofia och Heidi menar att det finns vinster i att ge sig ut på osäker mark med de digitala 

verktygen, trots en känsla av osäkerhet. Både Sofia och Heidi säger att det är viktigt att våga 

prova, för det är det mest effektiva sättet att själv lära sig på. 

5.3.4 Kompetensutveckling 

Jasmine anser att hennes egen digitala kompetens är på en bra nivå, men ser 

utvecklingsmöjligheter hos kollegor i andra delar av skolan. Hon tycker att det finns 

utvecklingsområden i till exempel slöjd, med ritprogram och andra ”självklara grejer” 

(Jasmine). Störst utvecklingsmöjligheter tycker hon finns i hemkunskapsämnet och hon 

säger sig vara förvånad över att det där inte integreras mer. Jasmine ser en styrka i sitt eget 

arbetslag, där hon anser att lärarna är medvetna om sina olika styrkor. Vissa ligger före i det 

digitala arbetet och vissa ligger lite efter, men i arbetslaget ser de till att delge varandra om 

nya kunskaper och lärdomar:  

I arbetslaget stöttar vi ju och hjälper varandra. Men jag hade ju önskat att 

det kanske hade varit lite mer ovanifrån. Nu blir det en förändring i 

läroplanen, som för många kanske upplevs som en stor och svår 

förändring, och då ska alla gå den här kursen. (Jasmine) 

Arbetslaget gör sitt för att försöka hålla en likvärdig nivå på det digitala arbetet i de olika 

klasserna, men hon tycker att det hade gynnat om det ovanifrån kom mer direktiv att förhålla 

sig till.  

Karin säger sig sakna det kollegiala samarbetet på hennes arbetsplats och hon tror att det 

är ett nödvändigt moment som krävs för att den digitala kompetensen ska dels fördjupas, 

dels vidgas bland kollegor, något som även Anna och Sofia instämmer i: 

Då kan det ju inte vara så att vi är sju kollegor, och fyra av oss var 

intresserade så då la vi ner massa tid. Men de andra tre var inte 

intresserade, så då rann det ut i sanden. (Sofia) 

Sofia berättar att de på skolan har fått lite kompetensutveckling via sin rektor som har gått 

igenom lite programmering med lärarna. Utöver det har några konferensdagar ägnats åt olika 
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digitala inriktningar. Det som Sofia tycker är synd är att hon inte känner att det, efter de här 

konferensdagarna, finns någon tid till att sätta sig in i det de blivit introducerade för, vilket 

gör att det heller aldrig används: 

Man ska ta sig tid och sätta sig in i det. Och hitta meningsfulla aktiviteter 

till det så att det inte bara blir en jippo-grej. (Sofia) 

Heidi nämner att hon påbörjat en av Skolverkets kurser kallad Digital kompetens. Det visar sig 

att tanken var att den skulle bedrivas på arbetstid, men att det är ett moment som många 

gånger får väljas bort och därför heller inte blir färdigt. 

Heidi säger att stödet från rektor har gett henne ett lugn i uppdraget om digitalisering, 

programmering och digital kompetens. Hon säger att rektor inte har ställt några krav på att 

det här behöver implementeras på en gång utan att det är en process, vilket har fått henne 

att faktiskt landa i det lite mer och ibland våga testa saker utan att hon känner sig helt trygg i 

det. Karin anser däremot att det är viktigt att kompetensutvecklingen kommer uppifrån på 

arbetsplatsen. Hon känner själv att hennes kunskaper är i framkant på grund av hennes 

nedlagda tid utanför arbetstid. 

Jasmine hävdar att de på hennes arbetsplats inte fått någon kompetensutveckling uppifrån. 

Hon förklarar att det är deras arbetslagsledare och hon själv som driver den processen framåt. 

Bland annat har de på sin fritid gått en kurs via Skolverket, som de sedan spred vidare till 

arbetslaget. Anna har som förstelärare haft ansvar att lyfta digitalisering i sitt arbetslag. Med 

hjälp av tidigare kunskaper samt en kurs av Skolverket som Anna gjorde på sin egen tid, har 

hon delat med sig av idéer och goda exempel till sina kollegor. 

5.3.5 En brygga mellan skola och samhälle 

Heidi beskriver ett arbetssätt som hon kallar tidslinjen som tränar eleverna i källkritik. Här får 

eleverna lära sig att söka på internet och jämföra olika källor. Detta kan ses som en typ av 

kompetens som förbinder skola och samhälle, då källkritik och internetsök är något de flesta 

gör dagligen. Vikten av att kunna hantera digitala verktyg och dess funktioner styrks av 

Jasmine: 

Eleverna idag är fantastiska på appar och YouTube, de har inga problem 

med de, men hur man faktiskt använder datorn som ett verktyg är det inte 

många som har koll på. (Jasmine) 

Jasmine förtydligar sitt uttalande och menar exempelvis hur program som Word fungerar, 

hur rättstavningsprogram kan användas eller hur ett digitalt verktyg kan användas i 



28 
 

pedagogiska ändamål. Därför, säger hon, att hon har haft en liten ”datorkunskaps-kurs” med 

sina elever. Jasmine vill förbereda sina elever för framtiden och säger: ”Oavsett vilket yrke 

barnen hamnar i, så är det ju datorer inblandat” (Jasmine), och trycker med det här uttalandet 

på att eleverna behöver veta mer än om bara YouTube och appar. 

Anna beskriver digital kompetens på ett annorlunda sätt, jämfört med de andra 

respondenterna i studien. Hon menar att digitaliseringen inte handlar om var hon är eller var 

hennes elever är i nuläget. Istället menar hon att det bör ses som ett synsätt på en helhet som 

är sammanflätad med samhället. Detta för att kunna förbereda eleverna så gott som möjligt 

inför deras framtid, där de ska ut på en arbetsmarknad som vi inte vet idag hur den kommer 

att se ut. Anna menar att digitaliseringen mer handlar om olika typer av förmågor i 

digitalisering, snarare än att lära sig färdigheter som exempelvis ett specifikt 

programmeringsspråk. Till exempel gör hon inte speciella arbetsområden om till exempel 

källkritik, som hon upplever att vissa kollegor gör. Anna försöker istället att ständigt ha det 

integrerat i sin undervisning, jämförbart med skrivregler, som eleverna alltid behöver förhålla 

sig till.  
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6. DISKUSSION 

I följande avsnitt kommer först studiens metod, i relation till studiens resultat att diskuteras. 

Därefter följer en diskussion om resultat och hur det är kopplat till teori och tidigare 

forskning och till sist redovisas förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Intervjun kan enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 34) ses som ett hantverk som 

intervjuaren lär sig genom att faktiskt utföra intervjuer. På grund av studiens begränsade 

omfattning fanns det ingen möjlighet till att öva på intervjusituationen, vilket kan ha 

försämrat eller orsakat variation av kvaliteten på sättet intervjuerna är utförda. Den 

semistrukturerade intervjun inleddes med några inledande frågor av mer bekväm karaktär, 

för att skapa en avslappnad intervjusituation där respondenten skulle känna sig trygg och 

hörd. Detta tror jag kan ha bidragit till att respondenterna i resterande del av intervjun vågade 

ge fördjupade svar. Den semistrukturerade intervjun kan också bidragit till fördjupningen 

tack vare möjligheten att ställa följdfrågor till det respondenterna säger. Intervjuformen som 

är relativt fri gav dock ett litet friutrymme för respondenterna att komma in på annat än det 

relevanta för studien, vilket ibland var lite svårt att leda tillbaka till studiens syfte. Min 

uppfattning är ändå att detta friutrymme var positivt och gav ett utvidgat material för 

analysprocessen. Efter varje intervju återgavs en sammanfattning för respondenten av det 

jag uppfattat under intervjun. Detta gjordes för att stämma av att det jag uppfattat stämde 

överens med det respondenten sagt i intervjun. 

Respondenterna gavs innan intervjun ingen djupare inblick i studiens syfte på grund av att 

de då hade kunnat förbereda sig i sina svar på ett sätt som kanske inte motsvarar den verkliga 

situationen. Om jag istället hade valt att förbereda respondenterna på vilken typ av frågor 

som skulle komma hade möjligtvis en djupare inblick i deras värld kunnat ges, tack vare att 

respondenterna då hade fått tid att tänka igenom sina svar. Jag värderade möjligheten till att 

få genuina, naturliga svar som viktigare än att få mer uttömmande svar som riskerade att bli 

förprogrammerade. 

Ett alternativt metodval som övervägdes var att göra observationer eller en kombination av 

intervjuer och observation. Genom att studera och observera hur lärare agerar i klassrummet, 

hade studiens syfte kunnat besvaras ur andra aspekter. Observationerna valdes ändå bort, 
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dels på grund av studiens omfattning, dels på grund av viljan att komma åt lärares 

beskrivningar och uppfattningar, vilket ansågs vara möjligt med enbart intervjuer. 

Den tematiska analysmetoden valdes på grund av att jag eftersökte vad respondenterna 

upplevde (Bryman, 2011). Tematisk analys bidrar till att empirin tydligt delas in i olika 

subteman/underkategorier (Bryman, 2011), något som var lämpligt i relation till studiens tre 

frågeställningar. 

Studiens omfattning påverkade även antalet respondenter, som kan anses vara för få. Det 

går att argumentera för att en empirisk mättnad inte uppnås med fem respondenter. Jag anser 

dock att resultatet är tillförlitligt på grund av den möjlighet som istället fanns i att på djupet 

kunna analysera den empiri som inhämtades. Antalet respondenter gör att resultatet inte kan 

anses vara generaliserbart i ett större sammanhang, men däremot tillförlitligt tack vare att 

empirin kunde analyseras mer noggrant än om fler respondenter deltagit.  

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen presenteras nedan under rubriker som speglar tidigare kapitel och 

avsnitt av studien. 

6.2.1 Digitala verktyg i undervisningen 

Hur de digitala verktygen används i undervisningen är av stor vikt för att undervisning ska 

kunna anses som lyckad (Skolverket, 2019b). Läraren måste använda de digitala verktygen 

på ett planerat och genomtänkt sätt (ibid.). Jag ställer mig frågande till om det alltid räcker 

att ha en tydlig planering och ett väl genomtänkt sätt för att undervisningen ska bli lyckad. 

Jasmine berättar i intervjun om en elev i läs- och skrivsvårigheter som får stor hjälp av de 

digitala verktygen. Jasmine planerar och anpassar uppgifter för eleven på ett noggrant och 

genomtänkt sätt. Eleven i läs- och skrivsvårigheter har givits möjligheter att få texter upplästa 

för sig via digitala verktygen och har givits möjlighet att spela in sig själv prata in sina svar. 

Till en början tolkade jag undervisningen som väl genomtänkt och planerad och att det borde 

ge eleven ett bra stöd i sitt lärande. Men finns det inte en risk med att anpassa undervisningen 

för mycket? Jag tror att det i ett sådant här fall blir en risk att eleven vänjer sig vid att alltid få 

texter upplästa för sig och att aldrig behöva skriva sina svar utan istället kunna prata in dem. 

Om sådana här anpassningar får för mycket utrymme tror jag att en del elever riskerar att gå 

miste om både läsning och skrivning på grund av de digitala verktygen. 
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Vad gäller skrivning via digitala verktyg upplever jag att respondenterna ligger längre fram i 

processen än vad de gör gällande läsning via digitala verktyg. Läsning via digitala verktyg 

bedrivs lite eller inte alls i respondenternas klassrum, medan skrivning via digitala verktyg 

faktiskt verkar utnyttjas. Respondenterna ser att skrivning via digitala verktyg ger större 

flexibilitet än traditionell skrivning, där eleverna enkelt kan ändra i sin text. Heidi lyfter även 

att den finmotoriska förmågan inte behövs vid skrivning via digitala verktyg, vilket gör att 

eleverna kan lägga mer fokus på textens innehåll. Att kunna hantera rättstavningsprogram 

lyfts av Jasmine och är en av aspekterna som Dahlström och Boström (2017) nämner, som 

kan gynna elever. Det som behöver tas i beaktande är att eleverna faktiskt också i 

fortsättningen ges möjlighet att träna på stavning och grammatik utan rättstavningsprogram. 

Om elever inte lär sig grammatik och stavning utan bara lär sig att hantera ett 

rättstavningsprogram tror jag att det finns risk att elever i framtiden kan ställas inför 

utmaningar som de upplever som tuffare än vad de hade behövt vara med tillräcklig 

grammatisk kompetens. Så länge samhälle och skola inte är hundra procent digitaliserat tror 

jag att det är viktigt att bibehålla en grammatisk kompetens även utan hjälp av digitala 

verktyg.   

6.2.2 Digital kompetens 

Digital kompetens är en av nyckelkompetenserna för det livslånga lärandet (Europeiska 

unionen, 2006) och är något som eleverna enligt Lgr 11 ska ges möjlighet till att utveckla 

(Skolverket 2018b). För att eleverna ska ges möjlighet till att lära sig detta krävs det en lärare 

med goda kunskaper om både de digitala verktygen i sig, liksom en didaktisk kunskap om de 

digitala verktygen. Jämfört med England ligger Sverige en bit efter i arbetet med digital 

kompetens hos lärare (Heintz et al., 2017). I föreliggande studies resultat visas det också 

tydligt att respondenterna anser att kompetensutvecklingen är bristande på deras 

arbetsplatser (Sofia; Heidi; Jasmine; Anna; Karin). Skolverket (2017) trycker alltså på vikten 

av digital kompetens och säger att det i mer eller mindre all undervisning är viktigt att 

integrera digitala verktyg. Samtidigt har Skolverket (Heintz et al., 2017) publicerat online-

kurser som är till för att arbetslag ute i skolorna ska ta sig an tillsammans, för att bemöta den 

reviderade läroplanen. Det jag ställer mig undrande till är varför det verkar som att 

respondenterna inte ges möjlighet till att ta del av fortbildningsmaterialet på arbetstid? Istället 

har Jasmine, Anna och Heidi fått ta sin egen fritid till att ta sig an Skolverkets kurser och 

därav kunna ge sina elever en rättvis möjlighet till att utveckla digital kompetens. Borde det 

inte finnas en röd tråd i arbetet med att utveckla den digitala kompetensen hos lärarkåren? 
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Detta är ett arbete som jag anser behöver påskyndas för att ge goda förutsättningar för 

eleverna som 2022 ska göra sina nationella prov helt digitalt. 

Vad som ska göras med digitala verktyg och hur det ska göras, finns i nuläget inte angivet 

någonstans, utan det är upp till varje enskild lärare att avgöra (Grönlund, 2014). Med detta i 

vetskap är det i mina ögon inte konstigt att respondenterna uppger sig lida av tidsbrist. Det 

har alltså inte tagits bort något uppdrag eller åtagande hos respondenterna, det har endast 

tillkommit en aspekt, som flera av respondenterna (Heidi; Karin; Jasmine; Sofia) dessutom 

känner sig i behov av att bli bättre på för att det ska fungera bra. De ska alltså integrera 

ytterligare ett moment i sin undervisning, samtidigt som de (Sofia; Heidi; Jasmine; Karin) 

upplever att de inte ges någon tid till att utveckla sin kompetens om de digitala verktygen. 

Det är, enligt mig, en ekvation som är lika med tidsbrist. För att ge så goda förutsättningar 

som möjligt för såväl lärare som elever, borde inte mer tid avsättas för att utveckla en djupare 

och bredare kompetens i ämnet? 

Willermark (2018) resonerar om hur hela grundsynen på lärande och kunskap är i förändring 

och redan idag behöver ses ur ett nytt perspektiv än vad det genom historien har gjorts. 

Skolverket (2018a) styrker Willermarks resonemang och menar att digitaliseringen kan 

förändra synen på hur lärande sker och även de olika krav på kunskaper som återfinns i 

läroplanen. Med detta i vetskap tror jag att kravet för läsning snart kommer att revideras och 

läsning via digitala verktyg kommer att behöva tas i beaktande på grund av att läsning via 

digitala verktyg kräver en större kognitiv insats av läsaren (Mangen et al., 2012). Under 

intervjuerna och analysprocessen kan jag endast tolka det som att en av de fem 

respondenterna överväger detta tankesätt. Anna berättar att hon uppmärksammat elever som 

enbart läser via digitala verktyg och att hon därför ser till att eleverna får variera mellan att 

läsa traditionellt och via digitala verktyg. De andra respondenterna beskriver digitala verktyg 

vid läsning främst som ett hjälpmedel, som kan hjälpa elever i lässvårigheter. Jag tolkar det 

som att de inte ser läsning via digitala verktyg som något annorlunda eller något som kräver 

andra färdigheter än vanlig läsning. Om deras syn inte förändras misstänker jag att det kan 

bli en stor omställning för dem, om förutsägelsen om att synen på kunskap kommer att 

förändras (Skolverket, 2018a; Willermark, 2018), inom en snar framtid blir verklighet. 

Willermarks resonemang kring att digitaliseringen kan leda till en eventuellt förändrad syn 

på skolämnen och kunskapskrav är även problematisk i relation till resultatet i studien. Min 

tolkning av respondenternas svar är att en majoritet av respondenterna inte kan förutse 

denna typ av förändring. Det kan komma att bli en stor förändring för till exempel Heidi, 
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som säger att hon inte är så mycket för att låta eleverna läsa via digitala verktyg. Även Jasmine 

kan komma att behöva ändra sitt tillvägagångssätt för läsning via digitala verktyg ifall 

Willermarks resonemang skulle komma att bli verklighet. Oavsett Willermarks resonemang, 

är detta en oerhört viktig och kritisk aspekt att ta hänsyn till med tanke på digitaliseringen av 

de nationella proven år 2022. Om eleverna inte ges chans att öva på exempelvis läsning via 

digitala verktyg, som enligt Rasmusson (2014) kräver mer av läsaren jämfört med traditionell 

läsning, kommer de eleverna inte ha samma förutsättningar för att prestera på de nationella 

proven. 

6.2.3 Styrdokument 

En intressant aspekt uppmärksammas när resultatet sätts i relation till kursplanen för ämnet 

svenska. Det innehåll som i kursplanen (Skolverket, 2018b) handlar om digitala verktyg 

uppfylls på olika sätt av respondenterna. Eleverna ska kunna kommunicera digitalt, vilket 

arbetet i programmet OneNote automatiskt medför. En lärare som delar ut en instruktion i 

OneNote som eleverna sedan tar till sig är en typ av kommunikation, där eleverna också 

måste läsa och ta till sig en text från ett digitalt medium, som också står i kursplanen för 

svenskämnet (Skolverket, 2018b). En möjlighet som lyfts av respondenterna är att skrivning 

via digitala verktyg gör det enklare för eleverna eftersom de på ett smidigare sätt kan redigera 

och ändra i sin text. Även detta är en aspekt som framhävs i kursplanen för svenska. 

Källkritik beskrivs också av Skolverket (2018b) som något eleverna ska ges möjlighet till att 

utveckla, vilket flera av respondenterna också gör. Anna försöker till exempel att väva in det 

i elevernas arbete hela tiden, medan Heidi har valt att utforma ett speciellt arbetsområde för 

att öva på att bli källkritisk. Det intressanta här är att, trots att respondenterna verkar arbeta 

i linje med kursplanen för svenska, anser de att de behöver mer kompetensutveckling för att 

kunna bedriva arbetet med digitala verktyg på ett effektivt sätt. För en utomstående kan det 

se ut som att respondenterna arbetar i linje med kursplan och läroplan, men hur kommer det 

sig att respondenterna själva inte upplever det så? Jag undrar om det kan bero på en 

tvetydighet i Lgr 11 som gör att respondenterna inte är medvetna om att deras arbete är i 

linje med kursplanen, eller om respondenterna kanske har för höga krav på sitt eget arbete, 

vilket leder till osäkerhet?  

Rasmusson och Fredriksson (2018) påstår att elever som har en vana vid att läsa via digitala 

verktyg faktiskt också presterar bättre vid den typen av läsning. De menar att det är viktigt 

att eleverna får utföra fler prov och tester via digitala verktyg, på grund av att de hemma allt 

som oftast använder, och därmed också vänjer sig vid de digitala verktygen (ibid.). För att 

eleverna ska ges möjlighet att prestera på exempelvis de nationella proven år 2022, som 
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kommer vara helt digitala, behöver eleverna alltså få en vana för de digitala verktygen. Just 

vanan tolkar jag som något som faktiskt är i en uppbyggnadsprocess. Respondenterna 

använder alla digitala verktyg i relativt hög grad, där OneNote används flitigt. Bara att låta 

eleverna arbeta via OneNote gör att de påbörjar processen mot att bli vana vid de digitala 

verktygen i ett skolsammanhang, vilket alltså är av stor vikt (Rasmusson & Fredriksson, 

2018). Jasmine berättar i resultatet om hur hon medvetet arbetar för att eleverna ska kunna 

hantera de digitala verktygen på ett bra sätt, i form av en egen ”datorkunskaps-kurs”, vilket 

får ses som viktigt i relation till Rasmusson och Fredrikssons teorier. Jasmines egna initiativ 

i relation till Rasmusson och Fredrikssons (2018) tankar får mig att fundera på om 

skrivningar om datorkunskap, där elever får lära sig hantera digitala verktyg och dess 

funktioner och där programmering hade kunnat ingå, hade varit mer lämpligt än dagens rena 

programmeringsinriktning? 

6.2.4 Sociokulturellt perspektiv 

Något som bör betonas är hur respondenterna i studien utnyttjar de digitala verktygen som 

medierande redskap i enlighet med den sociokulturella teorin. Ett exempel är 

respondenternas användning av programmet OneNote, som av respondenterna bland annat 

beskrivs som ett smidigt sätt att ge individanpassade instruktioner. Jasmine lägger även in 

bilder och ljud för att förstärka kommunikationen ännu mer. Kommunikationen från elev 

till Jasmine kan också anpassas efter individen, antingen genom att prata in ett svar eller 

skriva in ett svar. Detta är exempel på olika sociala praktiker, där de digitala verktygen 

fungerar som en förlängning av språket. De digitala verktygen öppnar i de här exemplen upp 

flera möjligheter för både lärare och elev att på ett så tryggt sätt som möjligt kommunicera 

och där också öppna upp goda möjligheter för lärande. Anna säger till och med att de digitala 

verktygen gör att hon kan bidra till undervisningen utan att ens vara på plats i klassrummet. 

En kommunikation som utan de digitala verktygen praktiskt taget var omöjlig. Min tolkning 

är att de här olika typerna av sociala praktiker redan i nuläget underlättar en lärares arbete, 

och med mer erfarenhet och kompetens kanske det går att utnyttja på ännu fler sätt? Tänk 

om utbildning och kompetensutveckling i digitala verktyg, som idag väljs bort på grund av 

tidsbrist, i själva verket kan vara en bidragande orsak till att bli kvitt tidsbristproblemet om 

rätt kompetens erhålls? 

6.3 Fortsatt forskning 

Under processen har idéer om fortsatt forskning väckts. Resultatet visar att respondenterna 

upplever ett behov av att utveckla sin egen digitala kompetens. Det vore av intresse att forska 
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i hur digital kompetens i fortsättningen kan utvecklas hos lärare på ett tillfredsställande sätt. 

Resultatet visar även att respondenterna ofta får ta sin egen fritid till att sätta sig in i digitala 

verktyg och till att utveckla sin egen digitala kompetens. Intressant vore att forska i hur skolor 

och kommuner arbetar med att utveckla digitala kompetens i relation till att alla elever har 

rätt till en likvärdig skolgång. En observerande studie hade också kunnat vara av intresse, för 

att se om de digitala verktygen används som någonting som tillför något extra till 

undervisningen eller om det används som ett substitut för pappret och pennan. 
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Bilaga 1 

Samtyckesblankett 

Hej! 

Jag heter Jonatan Forss och är student på grundskolelärar-utbildningen på Jönköping University. 

Jag arbetar just nu med ett forskningsprojekt om digitala verktyg, där jag är intresserad av hur 

digitala skärmar används vid läsning i klassrummet. Jag har tidigare gjort en 

litteraturundersökning om eventuella skillnader mellan läsning på papper och läsning på skärm 

och nu vill jag fördjupa mig i användandet av digitala verktyg i klassrummet samt hur lärare 

uppfattar de digitala verktygen. 

Jag skulle vara tacksam om du hade kunnat tänka dig att ställa upp i mitt forskningsprojekt om 

digitala verktyg, där jag kommer att intervjua verksamma lärare. Jag kommer att intervjua dig 

utifrån en intervjuguide och hela samtalet kommer att ljudinspelas. 

Allt inspelat material kommer att avidentifieras och materialet kommer att förvaras oåtkomligt 

för personer utan behörighet. Materialet kommer enbart att användas för forskning. 

Deltagandet är helt frivilligt och du har när som helst och utan anledning rätt att avsluta 

din medverkan.  

Om du har några frågor om mitt forskningsprojekt om skärmar, hör gärna av dig till mig. 

Hälsningar 

Jonatan 

Kontaktuppgifter 

Jonatan Forss: foem1551@student.ju.se 

Mobiltelefon: 0730 92 27 35 

 

Genom att skriva under här nedanför intygar du att du tagit del av informationen. 

 

Vill du deltaga i studien? 

         Ja, jag har tagit del av ovanstående information och accepterar deltagande i studien. 

         Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte deltaga i studien. 

 

 

Underskrift:   Namnförtydligande: 

_______________________________ ___________________________________ 

 

 

Din e-mejl:_________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

- Kan du berätta lite om ditt yrkesval? (Varför ville du bli lärare? Hur länge har du 

varit lärare? Hur länge har du jobbat här? Var har du jobbat innan?) 

- Hur ser din lärarvardag ut? (Hur ser en typisk dag ut? Vad är det första du gör på 

morgonen? Det sista du gör på eftermiddagen?) 

- Kan du beskriva hur du går tillväga i din lektionsplanering? 

- I vilka sammanhang använder du digitala verktyg i klassrummet? 

- Vad är det som gör att du väljer att arbeta med digitala verktyg i klassrummet? (1,2) 

- Arbetar du medvetet med digitala verktyg vid läsning i klassrummet? (1,2) 

- Upplever du några möjligheter eller utmaningar med att låta elever läsa via digitala 

verktyg? (1,2) 

- Vad har de nya skrivningarna om digital kompetens i styrdokumenten inneburit för 

dig? 

- Upplever du att digitala verktyg är något som hjälper dig med din uppgift som lärare? 

(3) 

- Upplever du att digitala verktyg är något som kan försvåra din uppgift som lärare? 

(3) 

- Tycker du att du har tillräckliga kunskaper om digitala verktyg, för att det ska ha en 

positiv inverkan på din undervisning? (3) 

- SAMMANFATTNING – återberättande för respondenten och bekräftande av det 

som uppkommit. Har du något mer att säga eller fråga om? 

 

Eventuella följdfraser för att få utfyllnad och få med fler viktiga aspekter: 

 

”Hur är det du menar?”  ”Har du några erfarenheter av det?” 
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”Kan du göra det ännu tydligare?” ”Kan du bygga vidare på det?” 

”Går det att utveckla det svaret?” ”Varför tror du/tror du inte det?” 

”Kan du ge exempel?”  ”Vad har fungerat bra/mindre bra?” 

”Har du själv erfarit något exempel?” 


