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Abstract 
_______________________________________________________________________ 

Adam Bernström 

“Digital tools, the future of teaching?”  Number of pages: 35 

_______________________________________________________________________ 

The present study is a result of the ongoing digitalization that has been taking place in both 
society and the school. Revisions by the National Agency of Education have provided the 
curriculum with more integration of digital tools and how the students should use and navigate 
them. This change has also made the demand for teachers’ digital skills to be increased. This 
leads to the purpose of this study as it is intended to seek a deeper understanding of how 
teachers experience digital tools in Swedish teaching and how planning and execution are 
affected. The research questions on which the study is based were: 

• How do some teachers use digital tools in Swedish teaching? 
• What opportunities and challenges some teachers find digital tools entail in Swedish 

teaching? 

In order to gain a deeper understanding and hear in-depth arguments, the study has been 
conducted in the form of a qualitative study in which six active teachers have been interviewed. 
All collected data has been transcribed and analyzed in the basis of thematic analysis to 
produce a result. 

The study's results show that it is primarily competence that controls the use of digital tools 
in teaching. The teachers believe that they have a lack of knowledge about the digital tools 
they use, which can lead to them feeling some fear of using digital tools. The opportunities 
that the teachers describe are increased motivation among the pupil, efficiency 
improvements and that it seems to be a good support for students in need. The challenges 
listed by the teachers are the disturbances and the lack of digital tools. 
_______________________________________________________________________ 
Search words: Digital tools, Swedish substance, Teaching, Reading ability, Challenges, 
Facilities  
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Sammanfattning 
_______________________________________________________________________ 

Adam Bernström 

”Digitalt verktyg, framtidens lärande?”  Antal sidor: 35 

_______________________________________________________________________ 

Studien som har bedrivits är ett resultat av den pågående digitaliseringen som sker i både 
samhället och skolan. Revideringar från Skolverket har försett läroplanen med mer integrering 
av digitala verktyg och möjligheter för hur eleverna ska kunna använda samt navigera på dem. 
Denna förändring har även gjort att kraven för lärares digitala kompetens måste utökas. Detta 
leder in på syftet med denna studie då den har som avsikt att söka en djupare förståelse för 
hur lärare upplever digitala verktyg i svenskundervisningen samt hur planering och utförande 
påverkas. Forskningsfrågorna som studien grundar sig i är: 

• Hur använder sig några lärare av digitala verktyg i svenskundervisningen? 
• Vilka möjligheter och utmaningar anser några lärare digitala verktyg medför i 

svenskundervisningen? 

För att få en djupare förståelse och höra djupgående argument har studien bedrivits i form av 
en kvalitativ studie där sex verksamma lärare har intervjuats. All insamlade data har 
transkriberats och analyserats genom tematisk analys för att få fram ett resultat. 

Studiens resultat visar att det främst är kompetensen som styr användningen av digitala verktyg 
i undervisningen. Lärarna anser att de har bristande kunskaper om de digitala verktygen de 
använder vilket kan leda till att de känner viss rädsla för att använda digitala verktyg. De 
möjligheter som lärarna beskriver är ökad motivation hos eleven, effektivisering samt att det 
verkar som ett bra stöd för elever i behov. De utmaningar som lärarna uppger är 
störningsmomenten samt bristen på digitala verktyg. 

_______________________________________________________________________ 
Sökord: Digitala verktyg, Svenskämnet, Undervisning, Läsförmåga, Utmaningar, Möjligheter  
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1 Inledning 

Vi skulle aldrig introducera ett nytt läkemedel utan att först prövat det i forskningsstudier. 
Men när det kommer till barns lärande introducerar vi ny teknik utan vidare (Klingberg, 
2019, s. 34). 

Våren 2018 genomförde jag en litteraturstudie där syftet var att granska digitala verktygs 

påverkan på läsförståelsen hos elever på mellanstadiet (Apall Dybvik & Bernström, 2018). Det 

självständiga arbetet har lagt grunden för denna studie då jag vill få en djupare förståelse för 

hur lärare använder sig av digitala verktyg i svenskundervisningen. Jag vill även undersöka hur 

de förhåller sig till möjligheterna och utmaningarna som medföljer digitala verktyg. 

Under de senaste tio åren har digitaliseringen av skolan ökat nästintill lavinartat och läroplanen 

har utökats med fler punkter där eleverna ska lära sig använda digitala medier (Skolverket, 

2018b). Frågan är dock om lärare hinner följa med i digitaliseringen och besitter den kunskap 

som krävs för att använda sig av den nya tekniken som införs? Klingberg (2019) hävdar att vi 

inte skulle införa nya läkemedel inom vården, dock verkar inte skolan dela denna uppfattning 

när det kommer till införandet av teknik i skolan. Flera kommuner har infört en-till-en, vilket 

betyder att varje elev ska förses med en personlig, digital enhet men det finns inga tydliga 

anledningar att detta ska ske, förutom att skolan ska följa samhällsutvecklingen (Skolverket 

2019b). Detta kan bli problematiskt då en tidigare studie jag genomfört indikerar att det finns 

delade meningar om digitala verktygs påverkan på undervisningen (Apall Dybvik & 

Bernström, 2018). 

Inför min kommande profession kommer digitaliseringen utökas och inom en snar framtid 

förmodar jag att större delen av undervisningen kommer ske med hjälp av digitala verktyg, 

vilket är utgångspunkten för denna studie. Genom att intervjua verksamma lärare har jag för 

avsikt att försöka få en djupare förståelse för användning av digitala verktyg i svenskämnet 

och vilka uppfattningar lärare har om dess möjligheter och utmaningar. 
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2 Bakgrund 
Inledningsvis i bakgrunden redogörs skolans digitalisering och vad styrdokumenten säger om 

användningen av digitala verktyg i svenskundervisningen. Vidare följer tidigare forskning av 

området med möjligheter och utmaningar som utgångspunkt där rubrikerna En-till-en, 

SAMR-modellen, Digitala verktyg samt Digital kompetens redovisas. Slutligen knyts 

forskningsområdet an till ett teoretiskt ramverk. 

2.1 Skolans digitalisering 
Det första steget mot att digitalisera skolan skedde på 1970-talet då miniräknaren infördes i 

svenska skolor (Skolverket, 2018a, s. 12). Nästa steg var införandet av persondatorer som 

gjorde entré i klassrummen under 1980-talet och med tiden blev allt vanligare. Redan då 

startade debatten om huruvida digitala verktyg verkligen var ett pedagogiskt stöd eller om det 

påverkade färdigheter och det logiska tänkandet negativt (Skolverket, 2018a, s. 12). Den 

största förändringen skedde under 2007–2008 då skolorna började erbjuda varje elev en egen 

personlig digital enhet då tillgången till internet ökade (Skolverket, 2018a, s. 12–13). 

År 2009 genomförde Programme for International Student Assessment (PISA) för första 

gången sin undersökning både i tryckt form och i digital form där eleverna som valde att 

genomföra provet digitalt fick läsa och skriva via en dator. I Sverige var det totalt 1921 elever 

på 179 skolor som deltog i undersökningen (Skolverket, 2011, s. 4). Resultatet visade en tydlig 

skillnad då de elever som gjorde testet digitalt fick 510 poäng, medan de elever som gjorde det 

traditionella testet fick 497 poäng (Skolverket, 2011, s. 7). 

Enligt mätningar genomförda av The World Bank Group (2018) ligger Sverige i framkant när 

det kommer till mest användande av internet per capita. Informationsteknik (IT) har 

integrerats mer och mer i det svenska samhället och till följd av detta har IT även blivit mer 

förekommande i den svenska skolan (Karlsson & Sandqvist, s, 2014, s. 64). Enligt Elmfeldt 

(2014) får lärare påtryckning från politiker och olika skolnivåer som anser att skolan ska bli 

mer digitaliserad och tvingar dem att använda sig av datorer i sin undervisning. Även föräldrar 

och elever utsätter lärarna för tryck då de anser att digitala verktyg bör användas i 

undervisningen eftersom det blivit mer förekommande i vardagen (Elmfeldt, 2014). 

Till följd av ett regeringsbeslut (SFS 2011:185) från 2017, ska alla uppsatsdelar från nationella 

proven i svenska, svenska som andraspråk samt engelska skrivas på dator eller andra digitala 

verktyg från och med 2018 (Skolverket, 2019a). Beslutet visar även att från 2018 kommer 100 

skolor agera försöksverksamhet då Skolverket kommer att digitalisera alla delar i de nationella 

proven. Detta kommer att pågå fram till år 2021 för att sedan enbart ha digitala nationella 
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prov på alla skolor i Sverige från och med år 2022 (Skolverket, 2019b). Det som utgör grunden 

för beslutet är exempelvis möjligheten till en mer likvärdig bedömning, minska arbetstiden för 

bedömning, få en papperslös distribution, förenkla data- och resultatinsamling samt öka 

tillgängligheten och användbarheten för elever med funktionsnedsättningar (Skolverket, 

2019b). 

Till höstterminen år 2019 kommer utbildningsförvaltningen i en av de medelstora 

kommunerna i södra Sverige att införa en-till-en och förse alla elever i årskurs 1–6 med en 

digital enhet. Beslutet grundar sig i att kommunen vill skapa en kreativ, modern och 

motiverande miljö för eleverna (Jönköpings kommun, u.å). Införandet av en-till-en digital 

enhet ligger även till grund för utbildningsförvaltningens IT-strategi som hade sin start 2017 

och kommer pågå fram till år 2020. Syftet med denna strategi är att rusta elever, barn och 

vuxenstuderande inför ett livslångt lärande samt ge dem möjlighet att vara delaktiga i samhället 

som blir allt mer digitaliserat (Jönköpings kommun, 2017). 

2.2 Styrdokument 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (LGR11) står det att 

eleven ska kunna använda modern teknik för att möjliggöra lärande, kommunikation samt 

kunskapssökande (Skolverket, 2018b, s. 14) och under centralt innehåll för svenska står det 

att elever ska kunna läsa digitala texter där bild och ljud kombineras. Detta börjar eleverna 

med redan i årskurs 1–3 och vidareutvecklar det sedan i årskurs 4–6 (Skolverket, 2018b, s. 

249–250). 

I kommentarmaterialet för svenskämnet (Skolverket, 2017) framgår det att elever under hela 

sin skolgång ska undervisas i hur de läser olika texter eftersom lässtrategier för digital och 

tryckt text skiljer sig från varandra. Digitala texter är mer komplexa i sin uppbyggnad då det 

går att interagera med länkar och bilder som du kan klicka dig vidare på. Det är en progression 

som sträcker sig från årskurs 1–9, där elever i årskurs 1–3 får lära sig tolka samt förstå 

innehållet genom olika lässtrategier. I årskurs 4–6 får eleverna lära sig att förstå innehållet och 

det som står mellan raderna för att sedan i årskurs 7–9 få en djupare förståelse för lässtrategier 

där de ska kunna ta reda på tema, motiv, budskap, syfte, sammanhang och avsändare. 

Progressionen för läsande av digitala texter grundar sig i att elever ska kunna använda sig av 

informationen som digitala verktyg erbjuder. Eleverna ska i årskurs 1–3 läsa barnböcker och 

digitala texter för att sedan läsa mer varierande texter i årskurs 4–6. I årskurs 7–9 arbetar 

eleverna med mer interaktiva funktioner och länkar för att eleverna ska kunna studera vidare 

och delta i samhällslivet (Skolverket, 2017, s. 10, 17). 
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2.3 En-till-en 
En-till-en innebär att alla elever ska ha tillgång till ett personligt digitalt verktyg som har 

anslutning till internet (Fleischer, 2013). Sveriges första satsning på en-till-en startades 1996 

och från 2013 var det 202 kommuner i Sverige som tillämpade en-till-en i någon form 

(Fleischer, 2013). Ursprunget för en-till-en kommer ifrån Papert som redan 1980 hävdade att 

alla elever bör förses med en dator för att kunna förändra lärandets form och innehåll 

(Fleischer, 2013). 

Det finns både positiva och negativa effekter som en-till-en kan ha på undervisningen 

(Grönlund 2014, s. 14). De positiva effekterna kan vara ökat självförtroende för elever då de 

kan skapa fina texter där inte handstilen spelar roll utan ersätts med tangentbordet. Även 

kontakten mellan elever och lärare ökar då tillgången till en digital enhet underlättar kontakten 

utanför skolan (ibid.). De positiva effekterna möts även av negativa aspekter med en-till-en, 

där en av effekterna är att lärarnas arbetsbörda ökar. En-till-en kan även medföra stress för 

eleverna då tempot i undervisningen kan öka samt ergonomiska besvär (ibid.). 

2.4 SAMR- Substitution, Augmentation, Modification and Redefinition 
SAMR är en fyrstegsmodell skapad av Puentedura (2009) som ett verktyg för att hjälpa lärare 

att använda och utveckla sin undervisning med hjälp av digitala verktyg. SAMR-modellen 

består av fyra nivåer: substitution, agumentation, modification samt redefinition. Substitution, som är 

den första nivån, innebär enligt Puentedura (2009) att tekniken fungerar som en ersättning för 

gammal teknik men tekniken fyller ingen funktion utan processen förblir den samma. Ett 

exempel på detta är när ett digitalt verktyg endast används som en skrivmaskin utan att utnyttja 

några funktioner som verktyget medför (ibid.). I nästa steg, agumentation, har verktyget börjat 

fylla en funktion då läraren låter eleverna använda grundläggande funktioner som exempelvis 

klippa och klistra samt stavningskontroll (ibid.). I det tredje steget, modification, har det digitala 

verktyget fått en större betydelse för undervisningen och uppgifter anpassas efter tekniken 

istället för att tekniken ska anpassas efter uppgiften (ibid.). Puentedura (2009) ger exempel på 

förbättringar i detta steg som exempelvis användning av digitala texter eller ljudinspelningar. 

Sista nivån, redefinition, beskriver Puentedura (2009) som en möjlighet att låta tekniken skapa 

uppgifter som tidigare inte varit möjligt. Hamilton, Rosenberg och Akcaoglu (2016) beskriver 

redefinition som en nivå där en mellanstadielärare exempelvis kan låta sina elever göra 

presentationer genom filmer istället för muntligt.  

2.5 Digitala verktyg 
I detta avsnitt redogörs vilka möjligheter och utmaningar som digitala verktyg medför 

avseende läsförmågan. 
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2.5.1 Möjligheter 
Seok och DaCosta (2016) genomförde en studie i Sydkorea där syftet var att undersöka om 

elevers läsförståelse skiljer sig i tryckt och digital form. Studien genomfördes på elever i 

åldrarna 11–16 år i slumpmässigt utvalda skolor, där enda kravet var att skolorna skulle ha en 

stark och positiv inställning till det engelska språket. Lärarna på de deltagande skolorna 

upplevde att elevernas läsförståelse förbättrades genom användning av digitala verktyg. 

Lärarna ansåg även att deras egen kunskap om digitala verktyg och dess plats i undervisningen 

förbättrades (Seok & DaCosta, 2016, s. 171–173). 

Jedeskog (1998) och Löfving (2012) belyser vikten av motivation och dess påverkan på elever. 

Jedeskog (1998) menar att arbete med digitala verktyg ökar intresset och nyfikenheten för 

inlärningsmomenten vilket i sin tur höjer elevens motivation. Även lärarens motivation och 

positivitet gentemot digitala verktyg gör att eleverna kan uppnå bättre resultat (s. 15–16). 

Löfving (2012) skriver att digitala verktyg kan bidra med variation i inlärningsmomenten vilket 

kan effektivisera elevernas arbete och höja deras motivation (s. 52). Ganapathy (2016) 

genomförde en studie där syftet var att undersöka hur elever ser på digitala verktyg i 

undervisningen. Studien genomfördes på en privatskola där 15 elever deltog och resultatet 

visade att eleverna blev mer motiverade då arbetsformerna varierade. Beam och Williams 

(2015) genomförde en liknande kvalitativ studie där de följde en förskolelärare för att se hur 

denne använde digitala verktyg i undervisningen av skrivande. Resultatet visade att eleverna 

blev fascinerade och motiverade av lärarens sätt att använda teknologin i undervisningen. 

När du använder en dator för att skriva eller läsa samspelar båda sidorna av hjärnan bättre då 

båda händerna används (Trageton, 2014). Digitala verktyg hjälper eleven att underlätta sitt 

skrivande då eleven endast behöver fokusera på hur ord stavas och inte hur bokstäverna ska 

se ut. Eleven behöver inte fokusera på sin handstil utan enbart på innehållet i texten (ibid, s. 

267–268). Dundar och Akcayir (2012) framför liknande resultat från sin studie där syftet var 

att undersöka om elever i årskurs 5 föredrar böcker framför lärplattor. Resultatet visade inte 

någon skillnad i läshastighet eller läsförståelse men det fanns tydliga skillnader i bekvämlighets- 

och ergonomiaspekter. Eleverna som deltog i studien ansåg att lärplattor var enkla att hantera 

och möjliggjorde att de kunde förstora bokstäverna då bokstäver i en bok är små. De ansåg 

även att lärplattor är mycket lättare i jämförelse med böcker vilket gjorde dem mer 

ergonomiska att sitta och läsa ur (Dundar & Akcayir, 2012). 

2.5.2 Utmaningar 
Constantinidis och Klingberg (2016) belyser att simultanutförande och distraktioner har en 

negativ påverkan på koncentrationsförmågan och inlärning. De belyser även att hjärnans 
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förmåga är begränsad, då den inte kan ha flera saker i arbetsminnet när du gör två kognitiva 

uppgifter samtidigt. Följderna är att prestationen och inlärningsförmågan sjunker då 

distraktioner påverkat din koncentrationsförmåga (ibid.). Holmberg (2016) genomförde en 

studie riktad mot elever i nioårsåldern där syftet var att undersöka hur elevers visuella 

uppmärksamhet påverkades av internetreklam samt hur det kan kopplas till deras läsförståelse. 

Innan testet genomfördes fick eleverna genomgå ett test som kalibrerade deras blickkontroll. 

Testet gick ut på att undersöka om eleverna behöll fokus på uppgiften eller om deras blick 

riktades mot reklamen (ibid, s. 36). Resultatet visade att elever med högre blickkontroll 

påverkades mindre av reklamen än elever med lägre blickkontroll (ibid, 56). Rasmusson (2014, 

s. 17) menar att digitala verktyg kan göra att eleven tappar koncentrationen eftersom de kan 

trycka sig vidare på länkar som leder till irrelevanta källor. Eleven går då miste om 

lärandemomentet om den går in på YouTube eller spelar spel istället för att göra det uppgiften 

ber om (Karlsson & Sandqvist, 2014, s. 66). Störningsmoment påverkar även lärarna då de 

inte vet vad som pågår bakom elevens skärm och lärarna känner att de inte kan kontrollera 

elevens användande av det digitala verktyget (Tallvid, 2015, s. 24). Rasmusson belyser även 

faktumet att scrollandet vid läsning via digitala verktyg tar energi från läsandet vilket inte hade 

uppstått om du läser i en bok (Rasmusson, 2014). 

Singer och Alexander (2017) genomförde en studie där syftet var att undersöka hur 90 

universitetsstudenter påverkas av texter i digital och tryckt form. Resultatet visade att 

studenterna själva föredrog, samt upplevde att de mindes bäst via, läsning på skärm. Det visade 

sig dock att studenterna presterade bättre och mindes bättre via tryckt text. 

Tallvid (2015) som har granskat lärares användning av digitala verktyg i undervisningen visar 

olika förhållningssätt till användandet av dem. För de lärare som valde bort digitala verktyg 

var ett argumenten att det är tidskrävande och de upplevde brist på kunskap om användning 

av digitala verktyg. Lärarna ansåg även att de var pressade då de ständigt var tvungna att vara 

uppdaterade om lärprogram på internet. Vidare hävdade de att de var obekväma med att vissa 

elever hade större kunskap om tekniken än dem själva (Tallvid, 2015, s. 164). 

2.6 Digital kompetens 
I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens. Digital kompetens 
innefattar förmågan att följa med i utvecklingen på ett sätt som ger möjlighet att få och 
behålla en anställning (Regeringskansliet, 2018). 

Europeiska Unionen (2006) anger digital kompetens som en av åtta nyckelkompetenser för 

att utveckla ett livslångt lärande. Definitionen av digital kompetens anses vara att kritiskt och 

säkert kunna använda sig av teknik i arbetslivet och på fritiden samt besitta kunskaper om att 
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använda sig va kalkylprogram, ordbehandling samt vara medveten om eventuella risker som 

internet kan medföra (Europeiska Unionen, 2006). 

Sedan 2017 har regeringen beslutat att styrdokumenten ska förtydligas och förstärkas för att 

stärka elevernas digitala kompetens. Revideringen för svenskämnet har skett i form av tre 

punkter. I årskurs 1–3 ska eleverna möta texter i digital miljö som exempelvis texter med 

interaktiva funktioner. I årskurs 4–6 ska eleverna utveckla sin förmåga att agera mer 

ansvarsfullt vid kommunikation i digitala medier och sedan i årskurs 7–9 granska källor och 

informationssökningar, citera samt veta hur man källhänvisar (Regeringskansliet, 2017). 

På Skolverkets hemsida finns det utbildningar inom digital kompetens som lärare kan ta del 

av (Skolverket, 2019c). Där uppmanar Skolverket att lärare bör ta del av utbildningen då de 

bland annat ger ökad kunskap om digitala verktygs inverkan på lärandet, när digitala verktyg 

passar in samt hur den kan använda digitala verktyg (ibid.). Själva utbildningen sker på 

arbetsplatsen där rektorn tillsammans med huvudmannen skapar förutsättningar för att 

arbetet ska kunna ske (ibid.). 

2.7 Teoretiskt ramverk 
Studien har en utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv då medierande redskap är en stor 

förutsättning för lärande. Människan möter medierande redskap under sin uppväxt i sociala 

gemenskaper (Säljö, 2015, s. 93). Vygotskji menar att människan inte styrs av biologiska 

förutsättningar utan kan utveckla och använda fysiska redskap för att underlätta och lära sig. 

De fysiska redskapen medierar våra handlingar som exempelvis när vi slår in en spik med en 

hammare då vi inte kan göra detta med enbart handen. Ett annat exempel är när en person 

använder en hörapparat för att förstärka sin dåliga hörsel (Vygotskji 1999 se Säljö, 2015, s. 91–

92). 

Det finns även intellektuella redskap som vi använder när vi tänker eller kommunicerar (Säljö, 

2015, s. 93). Ett exempel på intellektuellt redskap är språket. Vygotskji beskriver språket som 

”redskapens redskap” där språket inte utgörs av nationella språk utan ett flexibelt 

teckensystem. Genom att använda oss av språket kan människan analysera, tolka samt beskriva 

världen på flera olika sätt (Vygotskji 1999 se Säljö, 2015, s. 93–94). 

Vidare menar Säljö (2015) att människan är en hybridvarelse som lär, arbetar, tänker och leker 

via artefakter. Oavsett vilket yrke du utövar använder du dig av artefakter som är både fysiska 

och intellektuella för att utföra uppgifter (Säljö, 2015, s. 93). Som hybridvarelser är vi i ständig 

samverkan med digitala uppfinningar som hjälper oss att söka information via internet eller 

påminnas om möten via en elektronisk kalender. Den digitala utvecklingen har försett oss med 
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GPS-navigatorer som ett mer sofistikerat alternativ för kartor och sjökort men alla dessa 

uppfinningar kräver olika kunskaper och lärprocesser för att använda (Säljö, 2015, s. 93).  
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3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att nå en djupare förståelse för sex lärares upplevelser av digitala 

verktyg i svenskundervisningen i årskurs 4–6. Mer specifikt fokuseras svenskämnet och lärares 

upplevelser av digitala verktyg i förhållande till planering och genomförande av undervisning. 

Syftet ska nås genom följande frågeställningar: 

• Hur beskriver sex lärare att de använder sig av digitala verktyg i svenskundervisningen? 

• Vilka möjligheter samt utmaningar anser några lärare att digitala verktyg medför i 

svenskundervisningen? 
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4 Metod 
I metodavsnittet följer en redogörelse för hur studiens empiriska material har samlats in. 

Inledningsvis redovisas valet av intervjuform följt av urvalet där respondenterna som ligger 

till grund för resultatet presenteras. Därefter presenteras genomförandet av intervjuerna, hur 

materialet har analyserats och de etiska ställningstagande som har valts för studien. 

4.1 En kvalitativ semistrukturerad studie 
Studien som har genomförts är en kvalitativ studie där sex lärare har intervjuats. Studiens 

resultat är inte mätbart utan svarar på vad lärare själva anser om digitala verktyg, dess påverkan 

på undervisningen och hur de använder dem (Larsen, 2009). Studien har även ett induktivt 

angreppssätt vilket betyder att syftet är att få en helhetsförståelse då det inte baseras på att 

testa hypotesers hållbarhet (ibid.). 

Vanligtvis har intervjuaren en intervjuguide som denne utgår från men kan ställa frågorna utan 

en specifik ordning och anpassa dem efter samtalets gång (Bryman, 2011). Valet att genomföra 

en semistrukturerad intervju baserades på möjlighet att kunna ställa följdfrågor och bygga 

vidare på vad respondenten förmedlat under intervjun (Bryman, 2011). Detta gav möjligheten 

att få en djupare förståelse, reda ut oklarheter samt förtydliga det respondenten sagt. 

4.2 Urval 
Urvalet styrdes i av studiens syfte, vilket ledde till att endast lärare från årskurs 4–6 blev utvalda 

att delta i intervjuerna. Kriterier för att delta i studien var att respondenten skulle vara 

legitimerad lärare samt undervisa årskurs 4–6 i svenskämnet. 

Inledningsvis användes ett bekvämlighetsurval där bekanta inom läraryrket kontaktades för 

att potentiellt delta i studien vilket genererade en deltagare. För att utöka urvalet kontaktades 

en bekant med många kontakter inom läraryrket. Detta mynnade ut i ett snöbollsurval 

(Alvehus, 2011) där åtta namn framkom. Av dessa åtta var det fem personer som visade 

intresse för att delta i studien. För att studiens resultat ska vara tillfredsställande bör en 

kvalitativ intervju bestå av 15 respondenter där antalet kan variera mellan plus minus tio 

stycken beroende på om det insamlade materialet anses besvara syftet (Kvale & Brinkman, 

2014). I studien har de sex respondenterna angivits med fingerade namn för att avidentifiera 

dem. 

Lärare 1 – Johanna, 3 år som svensklärare. 

Lärare 2 – Karin, 16 år som svensklärare. 

Lärare 3 – Lisa, 32 år som svensklärare. 
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Lärare 4 – Stefan, 7 år som svensklärare. 

Lärare 5 – Sofie, 23 år som svensklärare. 

Lärare 6 – Elin, 13 år som svensklärare. 

4.3 Genomförande 
Innan insamlingen av all data inleddes genomfördes en testintervju för att se hur lång tid som 

intervjun skulle pågå samt för att jag skulle bli mer bekant och bekväm med frågorna. Efter 

testintervjun framkom det att cirka 30–45 minuter behövde avsättas för att genomföra en 

intervju. 

Intervjuerna genomfördes på respondentens arbetsplats i ett klassrum eller konferensrum för 

att respondenten skulle känna sig trygg och säker (Kvale & Brinkmann, 2014). Innan intervjun 

genomfördes fick respondenten ta del av studiens syfte samt en samtyckesblankett (bilaga 1). 

När mötet väl skedde klargjordes hur ljudupptagningen av intervjun skulle ske. Under 

intervjun användes en mobiltelefon för att spela in ljudet och en kort inspelning genomfördes 

före intervjun för att säkerhetsställa att ljudupptagningen skedde utan problem. 

För att göra respondenten bekväm och inte tänka på att samtalet spelades in, inleddes intervjun 

med frågor som inte var relaterade till studien. Frågor som hur länge respondenten har arbetat 

som lärare, varför respondenten valt att utbilda sig till lärare samt hur de börjar sin arbetsdag. 

Som utgångspunkt användes en intervjuguide (bilaga 2) med frågor grundade i studiens syfte. 

Dessa frågor var både öppna och slutna för att få ett dynamiskt samtal. Frågorna ställdes till 

en början i kronologisk ordning men beroende på vad respondenten svarade ställdes frågorna 

utan specifik ordning för att behålla tråden i samtalet. Även frågor som inte fanns med i 

intervjuguiden ställdes för att kunna gå in djupare på ämnet. Exempel på frågor som ställdes 

var: har du tillräckliga kunskaper inom digitala verktyg för att förbättra/förändra/använda i 

din undervisning? Hur använder du digitala verktyg i din undervisning? Vad anser du vara de 

största möjligheterna/utmaningarna med digitala verktyg? Dessa frågor kunde kopplas direkt 

till studiens syfte då de syftade till att besvara hur lärare använder sig av digitala verktyg samt 

vad de anser om dem. 

4.4 Analys 
När materialet var insamlat och intervjuerna transkriberade tillämpades kodning (Bryman, 2011; 

Kvale & Brinkman, 2014). Utskrifterna lästes igenom upprepade gånger för att skapa 

förtrogenhet till materialet (Alvehus, 2013), för att sedan söka efter kategorier med 

utgångspunkt i studiens frågeställningar (Bryman, 2011). Kategorierna färgmarkerades och 
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placerades i två separata dokument kopplat till studiens två frågeställningar, för att få en bättre 

överblick av det insamlade materialet (Bryman, 2011). 

Med de två nya dokumenten söktes de igenom efter subteman där syftet var att finna likheter 

och avvikelser i respondenternas svar (Bryman, 2011). Dessa subteman formade potentiella 

underrubriker för resultatavsnittet men var inte slutgiltiga (Alvehus, 2013). 

När allt material var placerat under preliminära subteman reducerades materialet (Alvehus 2013). 

Anledningen för detta var att allt det insamlade materialet inte var nödvändigt för att besvara 

studiens syfte, då det inte svarade på någon av de två frågeställningarna. Slutligen skapades 

elva subteman där Eget intresse styr kunskaper, Användning av digitala verktyg i undervisningen, 

Förhållningssätt, Rädsla, Syfte med undervisningen, Motivation, Ha tillit till eleverna, Digitala verktyg som 

extraanpassning, Tillgänglighet, Effektivisering samt En-till-en i undervisningen placerades in under 

följande underrubriker: Digitala verktyg i svenskundervisningen samt Möjligheter och utmaningar med 

digitala verktyg i svenskundervisningen. 

4.5 Etik 
Vid insamling av data har studien genomsyrats av de fyra huvudkraven, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenkapsrådet, 2002). Dessa 

krav har varit en grundsten för att respondenterna ska känna sig trygg med sitt deltagande i 

studien samt att deras identitet ska vara skyddad under arbetets gång. 

Informationskravet innebär att forskaren har informerat respondenterna om vilka villkor som 

gäller för deras deltagande som exempelvis att deras deltagande är frivilligt och de har rätt att 

avbryta sin medverkan när de vill (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Vid första kontakt med 

respondenterna fick de ta del av en samtyckesblankett (bilaga 1) som redogjorde för studiens 

syfte samt deras rättigheter inför ett eventuellt deltagande. Respondentens rättigheter 

informerades även muntligt vid intervjutillfället. 

Samtyckeskravet innebär att respondenten måste ge sitt samtycke och godkännande till att 

delta i studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Även detta genomfördes via samtyckesblanketten 

(bilaga 1) där respondenten fick kryssa i att denne hade tagit del av informationen och gav sitt 

godkännande för att delta i studien.  

Konfidentialitetskravet innebär att respondentens deltagande är anonymt och alla 

identifierbara aspekter ska avidentifieras på ett sätt som gör det omöjligt för utomstående att 

identifiera den deltagande. Det ska även finnas ett påskrivet avtal mellan parterna som 

konfirmerar att personuppgifter ska förvaras på ett sätt som gör att obehöriga inte kan ta del 

av dem (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att 
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respondenterna skrev på samtyckesblanketten (bilaga 1) som informerade respondenterna om 

att allt material skulle avidentifieras genom att ge dem fingerade namn. 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet inte får användas för icke-vetenskapliga 

syften. Materialet får endast användas för forskningsändamål och inte lånas ut eller användas 

för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Respondenten fick vetskap om att 

materialet endast skulle användas för forskning och förvaras skyddat ifrån obehöriga. De 

informerades även om att allt material skulle raderas när studien var slutförd. Detta 

informerades både muntligt och via samtyckesblanketten (bilaga 1).  
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5 Resultat 
I detta avsnitt kommer resultatet att redovisas genom att dela upp studiens frågeställningar i 

två underrubriker, digitala verktyg i svenskundervisningen samt möjligheter och utmaningar 

med digitala verktyg i svenskundervisningen.  

5.1 Hur digitala verktyg används i undervisningen 
I första underrubriken presenteras de teman som syftar till att besvara den första 

frågeställningen: hur använder sig några lärare av digitala verktyg i svenskundervisningen med 

inriktning läsning? Underrubriker som presenteras är Eget intresse styr kunskaper, Användning av 

digitala verktyg i undervisningen, Förhållningssätt, Rädsla samt Syfte med undervisningen. 

5.1.1 Eget intresse styr kunskaper 
Enligt lärarna har fortbildning i digitala verktyg inte varit en prioritet på deras skolor. Flera av 

lärarna hävdar att det är eget intresse som har styrt deras kunskap inom de digitala verktygen 

som de använder i sin undervisning. Johanna säger att hon tycker att hennes kunskaper inom 

de digitala verktygen hon använder är bra men det har nästintill skett genom eget intresse. 

Hon berättar även att utbyte av kunskap sker informellt mellan kollegor via e-mail. Karin som 

arbetar på samma skola säger att de har fått utbildning i hur de delar dokument och hur de 

använder Google Classroom som arbetsverktyg men inte hur de ska använda det som en 

metod för lärande. På frågan om Karin anser att hon har tillräckligt med kunskaper om digitala 

verktyg säger hon att hennes kunskaper inte uppfyller den nivå hon vill ligga på. Karin säger 

att det kan bero på en fråga om prioriteringar då hon anser att det inte varit en prioritet för 

varken henne eller skolan att fortbilda sig i. Även Sofie säger att hon inte anser att hennes 

kunskaper är tillräckliga då hon vill veta mer, men för de områden hon använder digitala 

verktyg känner hon sig någorlunda säker. Sofie tar även upp att det är upp till en själv att ta 

reda på mer om verktyget. 

Jag är inte säker på hur Clevertouchen jag använder fungerar. Det finns massa möjligheter 
som jag inte kan. Då är det upp till mig själv att ta reda på mer men ibland kan jag inte 
bara ta reda på saker men jag tänkte att jag skulle gå en utbildning på mediacenter. (Sofie) 

Lisa säger att hon skulle vilja veta mer än den fortbildning de fått från skolans sida men det är 

tiden som gör att hon inte gör detta. 

Stefan säger att han utgår från vad han själv anser är viktigt och intressant men han hoppas 

att han ska kunna gå på fler utbildningar i framtiden. När skolan anordnande en dag med olika 

föreläsningar gick han enbart på digitala föreläsningar för att se hur andra skolor arbetar med 

digitala verktyg. Han anser att det är bra om han kan använda sig av metoder som andra redan 

har kommit på. 
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Man ska inte uppfinna hjulet flera gånger, vissa saker kan man faktiskt få spinna vidare 
på och glida med. (Stefan) 

Även om lärarna anser att de har tillräckliga kunskaper i nuläget vill de se en förändring då det 

är deras eget intresse som styr över deras kunskaper kring digitala verktyg. De är eniga om att 

skolorna bör prioritera fortbildning inom digitala verktyg för att de ska kunna utveckla sina 

kunskaper. 

5.1.2 Användning av digitala verktyg i undervisningen 
Johanna, Karin och Stefan använder sig av Google Classroom och ser stora fördelar med 

programvaran. Johanna ser att det har stor potential då det lägger mer ansvar på eleven 

eftersom allt material de har använt sig av läggs upp på Google Classroom. Eleven kan i 

efterhand gå in och se instruktioner till uppgifter eller genomgångar inför en lektion för att 

eleven ska kunna förbereda sig hemma. Johanna säger att det är tidssparande då lektionstiden 

inte behöver spenderas på långa genomgångar utan de kan börja direkt. 

Stefan är den enda som använder sig av digitala verktyg dagligen i sin undervisning då alla 

uppgifter som eleverna ska utföra läggs upp i Google Classroom. Han ser stora fördelar med 

Google Classroom då eleverna även kan utföra arbete hemifrån. Skolan har även fått elevernas 

föräldrar mer delaktiga i sina barns arbete genom att använda Google Classroom. Stefan säger: 

Du kan sitta hemma på din dator och jobba med, du kan jobba på en iPad, på din 
personliga smartphone. Det är bara att ladda ner apparna. De använder deras inlogg och 
vi har gjort en smart grej att vi bjuder in föräldrar så får man ett bra samarbete även med 
hemmet. (Stefan) 

Användningen av digitala verktyg i undervisningen skiljer sig något mellan respondenterna 

men alla är eniga om möjligheterna med att skriva på datorn. Karin ser att det är tidssparande 

då eleven inte behöver ha en färdig tanke med sin text utan kan börja och ändra efter hand. 

Hon ser även att det blir mer likvärdiga med digitala texter då alla elever kan skriva en fin text 

utan att behöva tänka på handstil vilket även Stefan belyser: 

En person som måste anstränga sig extremt mycket för att forma bokstäver och ha koll 
på det, nu kan dom koncentrera sig på vad dom skriver inte hur dom skriver. Jag ser en 
fördel med att alla kan skriva med digitala verktyg istället för det ger samma möjligheter 
till alla. (Stefan) 

Karin och Sofie anser dock att eleven inte behöver använda ett digitalt verktyg för att påbörja 

en text. Både Karin och Sofie vill att eleverna ska tänka ut en idé innan de börjar skriva och 

det kan eleverna lika gärna göra med penna och papper. Sofie säger att anledningen till detta 

är risken för plagiering då eleven kan skriva av en text istället för använda sig av egna ord 

vilket även Karin ser som ett problem. 
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Stefan berättar att eleverna sällan skriver texter för hand utan använder sig nästintill enbart av 

digitala verktyg för att producera texter. Han ser detta som en följd av den digitala utveckling 

som skett i samhället. 

All textbehandling och all textbearbetning sker på iPads, dom skriver väldigt lite för hand. 
Vilket jag inte tycker är någon fara för att jag vet själv hur jag gör när jag ska skriva 
någonting jag skriver inte brev på ett papper utan använder mina digitala medel. (Stefan) 

Vidare poängterar Stefan att eleverna även skriver för hand men detta sker i samband med 

filmer då eleven får göra noteringar eller när de arbetar med ordklasser. 

Elin låter sina elever renskriva texter på datorn men ser inte detta som ett underlättande 

verktyg för eleverna. Hon ser även de personliga fördelarna att ha en text skriven med penna 

och papper. 

De orkar inte sitta länge och det blir inte samma fokus som när man får skriva för hand. 
Sen är det alltid roligare att ha en egenskriven text för hand än att ha det på datorn, det 
bli mer personligt. Jag tror barnen också tycker det. (Elin) 

Lisa berättar att hon använder sig av digitala verktyg främst när hon ska starta upp ett 

arbetsområde. Då visar hon, med hjälp av dator, arbetets upplägg, vad det kommer innehålla 

samt hur de ska gå tillväga. Som de andra respondenterna uppger använder hon även datorer 

för att eleverna ska kunna bearbeta texter. 

På frågan om de anser att digitala verktyg är viktigt för att utveckla läsförmågan är svaren 

delade. Karin anser att det är viktigt för att följa med i utvecklingen, men det är endast Stefan 

som aktivt arbetar med läsförståelse digitalt. Stefan hävdar att det inte är någon skillnad på att 

läsa digitalt och i tryckt form. 

För strategier för läsförståelse, det spelar inte så stor roll om man jobbar digitalt eller inte. 
Det gäller att vi som lärare ser att man kan även läsa en text digitalt och jobba med 
läsförståelse. (Stefan) 

Sofie anser att digitala verktyg är ett komplement till traditionell läsning för att utveckla 

läsförmågan. Hon anser att den viktigaste aspekten för att utveckla läsförståelse är läraren 

själv. 

Arbetet med läsförståelsen handlar väldigt mycket av modellering där jag är som förebild. 
Det kan jag med digitala också, jag kan markera i texten. Så ett komplement är det. Men 
det är inte det som hjälper dom att utveckla läsförståelse utan det är lärarens modellering. 
(Karin) 

Elin anser att digitala verktyg inte är en väg för att utveckla läsförståelse då det inte ger samma 

upplevelse som att läsa i en fysisk bok. Elin säger: 

Nej jag tycker inte det för jag tycker inte att det blir samma läsupplevelse som att sitta 
med en bok och bläddra i den, den blir färdig som att man läser ut den […] man behöver 
läsa och jag tror man behöver titta på frågor, kunna skuggläsa, hålla i boken. (Elin) 
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Lärarna har olika tillvägagångssätt för att använda digitala verktyg i sin undervisning men de 

är eniga om att digitala verktyg är en tillgång för elevers skrivande. Dock är de oeniga om hur 

digitala verktyg ska användas för att utveckla läsförmågan. Vissa av lärarna anser att det endas 

är ett komplement och kan inte ersätta böcker, medan Stefan uppger att det inte finns någon 

skillnad mellan att läsa digitalt eller i tryckt form. 

5.1.3 Förhållningssätt 
Digitala verktyg anses ha stora möjligheter av lärarna och de har en positiv inställning till dem. 

Stefan anser att digitala verktyg är framtiden och säger att det är upp till lärarna i skolan att 

vara mer öppna för utvecklingen. 

Vi kan inte säga ”elever har värdelös handstil”, vi lever i snart i 2020. Vi måste förstå att 
eleverna kanske inte skriver för hand lika mycket som vi gjorde förr. (Stefan) 

Vidare anser Stefan att den största hotbilden för digitala verktygs framväxt är lärare som inte 

ser möjligheterna med digitala verktyg utan själva utgör ett hinder för dem. Även Sofie belyser 

vikten av alla lärares engagemang för digitala verktyg. Hon anser att alla lärare måste vilja 

använda sig av dem men det är även en stor utmaning. Sofie berättar att skolan måste arbeta 

med det och få upp intresset för digitala verktyg och på så sätt komma i framkant med digitala 

verktyg. 

Elin anser att lärare måste ha större kunskap om digitala verktyg än barnen för att kunna hjälpa 

dem på rätt sätt. Hon belyser även att lärares eget intresse styr viljan att bli mer kunniga då de 

som saknar intresset inte kommer att se möjligheterna med digitala verktyg. 

Karin anser att kunskapen om digitala verktyg ska vara en progression för eleverna där de 

stegvis lär sig hur de ska hantera digitala verktyg eftersom elevernas kunskapsnivå varierar. 

Även Stefan belyser vikten av att ha en genomtänkt progression för elevernas användning av 

digitala verktyg: 

I de låga åldrarna handlar det mer att jobba textbehandlande och med appar i olika matte 
och svenska så eleverna lär sig använda grejerna. Sen kommer man in på hur man kan 
länka saker och hur man kan koppla saker till Classroom och jobba med olika uppgifter 
där. (Stefan) 

Lärarnas förhållningssätt till digitala verktyg är en viktig del för att användandet av digitala 

verktyg ska fungera. Lärarna belyser att viljan att använda digitala verktyg är en viktig aspekt 

att ha i åtanke då lärare som inte har ett intresse för eller ser vikten av digitala verktyg hindrar 

framväxten av dem i undervisningen. 

5.1.4 Rädsla 
Stefan, Johanna och Lisa anser att lärare kan känna rädsla när de arbetar med digitala verktyg. 

Lisa anser att rädslan kan finnas i lärarens kompetens om denne inte har större kunskaper om 
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verktyget än eleven, medan Stefan beskriver sig själv som ”inte så teknisk” men anser att han 

hellre försöker och lär sig på vägen: 

Många är rädda för digitala verktyg för man är rädd för att göra fel. Jag är snarare tvärtom 
jag vill göra fel för att lära mig sen, jag testar mycket saker själv. (Stefan) 

Johanna tror att kompetensen är största utmaningen för integreringen av digitala verktyg i 

undervisningens men tror att ett skifte är på väg. 

Jag tror att fler lärare som blir nyexade och har växt upp med det, då kommer det bli ett 
generationsskifte. Nu kommer en ny grupp som vill använda detta. Då tror jag att det 
kommer ske en förändring i synsättet på en skola, det blir en kulturell förändring. Det 
tror jag är framtiden. (Johanna) 

Det är tydligt att lärarna ser rädslan som en faktor när de använder digitala verktyg i 

undervisningen men det kan komma att bli en förändring när fler nyutbildade lärare kommer 

ut i verksamheten. Det framkommer även att de är villiga att försöka och acceptera att de kan 

misslyckas ibland. 

5.1.5 Syfte med undervisningen 
När respondenterna talar om digitala verktyg och dess plats i undervisningen talar Elin och 

Karin om att de inte skulle använda digitala verktyg enbart för att de har tillgång till dem. Båda 

lärarna anser att det måste finnas ett syfte med användningen av digitala verktyg för att de ska 

göra en inverkan på elevernas lärande. Elin säger: 

Jag tänker också att det är viktigt att ha en tanke bakom det för att bara slänga upp en 
iPad och jobba med då och då, det ger ingenting. Tycker inte jag iallafall. Det ska finnas 
ett viktigt syfte. (Elin) 

Vidare anser Karin att det krävs tydliga instruktioner för att kunna utnyttja lektionstiden 

optimalt när de använder digitala verktyg. Hon säger att eleverna inte ska ha en skärm framför 

sig för att ta anteckningar under en presentation då frestelserna är för stora. 

Det är alldeles för stora frestelser och jag vill lätt kunna se vad de håller på med och 
kunna säga när de ska skriva och inte skriva. Det som är fritt med en dator kan verkligen 
användas på fel sätt. Man skapar sig ett extra problem genom den friheten som datorer 
kan ge. (Karin) 

Syftet med undervisningen ses som en viktig aspekt när lärarna väljer att använda digitala 

verktyg i undervisningen. Karin och Elin anser att det måste finnas en tanke bakom varför de 

ska använda digitala verktyg för att det ska fylla en funktion i lektionssammanhang. Det är 

även viktigt att eleverna får tydliga instruktioner för att de ska vara fokuserade på uppgiften. 

5.2 Möjligheter och utmaningar med digitala verktyg i 
svenskundervisningen 

I detta avsnitt presenteras teman som syftar till att besvara studiens andra frågeställning: vilka 

möjligheter samt utmaningar anser några lärare digitala verktyg medför i 
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svenskundervisningen? Underrubriker som redogörs är: Motivation, Ha tillit till eleverna, 

Digitala verktyg som extraanpassning, Tillgänglighet, Effektivisering samt En-till-en i 

undervisningen. 

5.2.1 Motivation 
Lärarna uppger att motivationen är en stor bidragande faktor som tillkommer när digitala 

verktyg används i undervisningen. Samtliga lärare berättar att eleverna känner sig mer 

motiverade när de ska arbeta med digitala verktyg av olika anledningar. Karin säger att hon 

märker en stor skillnad när hon säger att eleverna ska ta fram datorerna och att det inte spelar 

någon roll vad eleverna ska använda dem till. 

Om jag säger att de ska sitta och skriva en lång text, så frågar de om det är på datorn, då 
blir de väldigt glada även om det är en jobbig uppgift. (Karin) 

Även Johanna anser att eleverna blir mer motiverade när de arbetar med digitala verktyg men 

att det beror på att eleverna anser att det blir lite enklare då. Johanna anser även att det beror 

på att eleverna kan vara mer kreativa när de använder en dator. 

Oftast när man arbetar på datorer får man arbeta med att sätta ihop bild och text vilket 
gör det mer kreativt än att bara använda en penna. (Johanna) 

Karin och Elin säger att det är många elever som tycker att det är roligt att arbeta med digitala 

verktyg även om det kan medföra frustration för eleverna. Karin säger att eftersom eleverna 

är på olika nivåer behöver de olika hjälp vilket gör henne begränsad som lärare. Elin säger att 

vissa elever blir motiverade av att använda digitala verktyg men de ifrågasätter uppgiften och 

vill göra annat än vad uppgiften säger. 

Stefan säger att han tydligt märker skillnad när eleverna använder sig av digitala verktyg. Han 

säger att eleverna blir mer motiverade när de skriver på lärplattor men det kan bero på att de 

är vana vid att göra det sedan innan. Stefan låter även eleverna skriva på sin telefon om de 

själva anser att de gör det fortare. 

Jag tycker att bara de har en motivation att skriva och att de känner sig inspirerade så 
spelar det ingen roll var de skriver. (Stefan) 

Det framkommer tydligt att lärarna ser motivationen som en möjlighet när eleverna arbetar med 

digitala verktyg och det spelar ingen roll vilket digitalt verktyg som eleverna använder. Dock medföljer 

det vissa utmaningar, som exempelvis elevernas olika kunskaper kring användande av digitala verktyg. 

Detta kan göra att lärarna känner sig begränsade eftersom vissa elever behöver mer hjälp än andra. 

5.2.2 Ha tillit till eleverna 
För att eleverna ska ha fokus på uppgiften, har respondenterna olika tillvägagångssätt men ett 

nyckelord som varit frekvent förekommande är tillit. Stefan säger att han måste lita på sina 

elever men även vara tydlig och prata med dem när de inte gör vad uppgiften säger. Han säger 
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även att han inte säkert kan veta vad eleverna är inne på eftersom de kan klicka ner sidan när 

de ser att han kommer. Stefan tar även upp sociala medier och vikten av att behandla alla med 

respekt. Han anser att lärare aldrig kommer komma ifrån friheten som digitala verktyg ger 

vilket betyder att lärare måste göra eleverna medvetna om riskerna som finns på internet. 

Sofie säger att om eleverna är fokuserade på en uppgift har de inte tid att göra något annat 

men det går inte att garantera att eleverna inte är inne på andra sidor. Även Karin säger att 

eleverna får tydliga instruktioner med delmål inför uppgiften för att på så sätt se om eleverna 

har spenderat tiden med att arbeta med uppgiften. Enligt Karin är nivån på uppgiften en 

bidragande faktor till att eleverna använder de digitala verktygen till annat: 

Har man gjort en uppgift som är på rätt nivå brukar de flesta ändå arbeta med det de ska. 
(Karin) 

Karin berättar även att de har alla datorer riktade åt samma håll i datorsalen för att få en 

överblick över elevernas skärmar. Placeringen av eleverna i klassrummet är en viktig faktor då 

eleverna har fasta placeringar för att undvika ”trams”. 

Lärarna är eniga i att eleverna inte får frihet i att söka information på nätet. Alla respondenter 

granskar på något sätt materialet eleverna ska söka på innan de låter eleverna börja med 

uppgiften. Karin säger att de oftast inte använder internet som sökkälla i svenska på 

mellanstadiet eftersom eleverna inte har tillräckliga kunskaper i källkritik. Om de använder 

internet har hon valt ut källor som eleverna får hämta information från. En bidragande faktor 

till detta är att språket oftast är för svårt för eleverna att tolka. Karin säger även att de läser 

mycket lite via skärm då det är för mycket intryck på den: 

Jag känner att de inte är redo för att läsa längre faktatexter digitalt. Det är så mycket 
intryck på en skärm. I en faktabok är det mer samlat och om jag hittar en hemsida så 
skriver jag hellre ut det och ger som ett papper att ha bredvid. Annars kan de hålla på 
och flippa mellan olika skärmar. (Karin) 

Stefan ger tips till sina elever och lägger in källor som eleverna ska söka på i uppgiften men 

ser även att misslyckande är en viktig faktor för elevens lärande. Eleverna får testa sig fram 

med information från olika sidor för att sedan värdera informationen mot varandra. Stefan 

beskriver detta som en fördel att få eleverna tränas i att vara källkritiska. 

Johanna säger att hon är selektiv när eleverna ska få källor att hämta information från och 

väljer att skriva ut arbetsblad eller texter från internet. Hon anser även att det är svårt att utgöra 

vad som är lämpligt och inte till eleverna. Hon anser att det finns en risk med att arbeta med 

datorer för ofta då eleverna kan gå in på spelhemsidor istället för att arbeta med uppgiften. 

För att motverka detta har skolan ett system där eleverna får varningar vid dåligt uppförande 

som kan leda till antingen kvarsittning eller samtal till förälder. 
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Jag tycker det är ett bra sätt att få eleverna att hålla sig koncentrerade. Sen funkar det inte 
alltid men för de flesta tycker jag att det är ett bra system. (Johanna) 

Tillit anses vara ett nyckelord då lärarna inte alltid kan veta om vad eleverna använder de 

digitala verktygen till. Tilliten till eleverna ses även som en av de största utmaningarna för att 

digitala verktyg ska användas i undervisningen. Ibland förbereder lärarna vilka källor eleverna 

ska söka på för att eleverna inte ska söka på irrelevanta källor.  

5.2.3 Digitala verktyg som extraanpassning 
Alla respondenter använder sig av inläsningstjänst som en anpassning för elever som har 

svårigheter att läsa eller bearbeta stora texter. Respondenterna är även positivt inställda till den 

digitala tjänsten och ser endast fördelar med den. Stefan anser att möjligheterna med 

inläsningstjänst är stora för elever med lässvårigheter då eleven kan få textinnehållet uppläst 

samtidigt som eleven följer och kan se orden. Han anser även att det är en möjlighet för elever 

som inte är i svårigheter. 

Ibland har jag kört upp det på högtalaren i klassrummet och eleverna får lyssna på texten 
istället. (Stefan) 

Stefan ser även att inläsningstjänst speglar utvecklingen i samhället och ser inga problem med 

att låta eleverna lyssna på texter istället för att läsa dem. Han menar att nu kan vi få allt uppläst 

och det är sällan eleverna läser stora texter hemma. Stefan klargör att eleverna ska kunna läsa 

men inläsningstjänst kan verka som ett komplement för större textmassor eftersom digitala 

verktyg kan ge båda delarna. Både Johanna, Sofie och Lisa har inläsningstjänst tillgängligt till 

alla sina klasser vilket Johanna försöker arbeta in mer i sin undervisning. Johanna belyser även 

inläsningstjänst som ett verktyg för elever med annat modersmål: 

Några elever har det som en extraanpassning att de kan lyssna på det tillexempel på 
arabiska om de har ett annat modersmål. (Johanna) 

Lisa använder inläsningstjänst främst till de elever som har läs- och skrivsvårigheter där alla 

läromedel finns inlästa. Hon har även detta till alla elever men det är just de som är i behov 

som använder sig av inläsningstjänst. 

Elin ser inläsningstjänst som ett komplement för elever med lässvårigheter och belyser 

utvecklingen från att förr behöva lyssna på en cd-skiva till att kunna ha allt samlat på en 

lärplatta. Hon anser att utvecklingen har förenklat användningen av inläsningstjänster för de 

som är i behov av det. 

5.2.4 Tillgänglighet 
Tillgängligheten till att ha digitala verktyg har alla respondenter beskrivit som största faktorn 

för hur och när de använder sig av digitala verktyg. Flera av respondenterna anser att de 
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praktiska och tekniska delarna är en av de största utmaningarna. Karin beskriver att de tekniska 

delarna måste fungera då allt ska vara laddat och vara uppkopplat på internet: 

Det är enklare att ha 25 böcker i klassrummet och dela ut sen är allt färdigt. (Karin) 

Största anledningen till att Johanna väljer bort digitala verktyg är tillgängligheten av datorer. 

Mellanstadiet har endast tillgång till 48 datorer på 120 elever vilket hon anser vara en bristvara. 

Ibland är de alltid tillgängliga, ibland ska alla göra olika projekt. Då får man slåss om hur 
snabb man är på att boka dem. (Johanna) 

Skolan ska köpa in fler datorer vilket betyder att de kommer ha fyra klassuppsättningar istället 

för tre och en halv, men även detta ser Johanna som negativt. Johanna förtydligar att det är 

en fråga om ekonomi. Hon anser att rektorn är för traditionell som förespråkar penna och 

papper vilket betyder att lärarna måste argumentera för vilka fördelar fler digitala verktyg kan 

medföra.  Johanna ser att undervisningen skulle kunna vara mer spontan om de hade haft 

tillgång till fler datorer och eleverna skulle kunna utvecklas mer.  

Elin säger att anledningen till att hon väljer bort digitala verktyg är på grund av tiden det tar 

att komma igång då deras datorer är för dåliga. Hon nämner att de är långsamma och inte 

alltid har internetuppkoppling. Tiden beskriver även Sofie som en viktig faktor för när de ska 

använda sig av digitala verktyg. Hon berättar att inloggningen för eleverna tar längre tid för 

eleverna om de använder sig av olika datorer. För att underlätta detta berättar Sofie att de har 

ett system som går ut på att alla elever alltid använder sig av samma dator: 

Alla barn har ett nummer som man använder så går det snabbare men det är klart, har 
jag en lektion på 40 min så är det knappt man hinner använda dom om man inte har som 
vi gör nu. (Sofie) 

Lärarna berättar att tillgängligheten styr användandet av digitala verktyg, vilket även kan ses 

som en utmaning om skolan inte har tillräckligt många datorer för att fylla efterfrågan på 

digitala verktyg. Flera av lärarna uppger att deras skolor inte har tillräcklig många datorer och 

anser att rektorerna bör införskaffa fler. Lärarna berättar även att de digitala verktyg som 

skolorna har är för långsamma vilket är en av anledningarna till att de väljer bort digitala 

verktyg i undervisningen. 

5.2.5 Effektivisering 
Respondenterna ser inte enbart fördelarna för elevernas utveckling när de pratar om digitala 

verktyg. Alla ser på något sätt möjligheterna för att effektivisera deras arbete. Karin vill ha fler 

digitaliserade prov då det kan underlätta rättningen. 

Digitala prov till exempel anser jag hade varit väldigt bra om vi använde oss mer av än 
vad vi gör. Man lägger mycket tid på att rätta sånt som skulle kunna vara digital, enkel 
rättning. (Karin) 
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Google Classroom anses vara ett bra medel för att underlätta undervisningen då möjligheten 

att lägga upp presentationer och uppgifter finns. Stefan säger:  

Det blir lättare för mig. Om jag skriver uppgiften i Classroom, sätter upp den på tavlan, 
går igenom den muntligt så blir det lättare för mig att efter några lektion återkoppla. Då 
kan de titta i sin Classroom än att jag ska behöva gå runt till alla eller köra en genomgång 
igen. (Stefan) 

Han laddar även upp målen för alla arbetsområden på Google Classroom, där eleverna alltid 

har tillgång till dem. Stefan hävdar att eleverna blir mer effektiva när han inte behöver upprepa 

målen, utan de kan gå tillbaka och läsa igenom dem själva. Vidare anser Stefan att möjligheten 

att ha en portfolio till all bedömning digitalt är en stor fördel för honom. 

Karin, Sofie och Stefan belyser fördelarna med att ha allt material digitalt vilket förenklar 

förvaringsaspekten och minskar utskrifterna. Karin anser att möjligheten att förvara allt på ett 

och samma ställe är ovärderligt vilket även Sofie tar upp. Sofie ser stora fördelar att ha allt 

digitalt då förrådsutrymmet på skolan ökar samt att minskningen av utskrifter är bättre för 

miljön. Stefan anser att ha elevernas material digitalt underlättar hans arbete då kan han utföra 

det både i skolan och hemifrån. 

Jag tycker att det är så himla skönt för jag hatar att ha massa papper och pärmar och 
grejer. Allt blir samlat i datorn på min drive, vilket gör att jag kan bara ta med mig datorn 
och bedöma eleverna hemma eller här i skolan, jag behöver inte dra med mig massa 
pärmar. (Stefan) 

Lärarna anser att digitala verktyg inte endast är en möjlighet för elevernas lärande, utan det 

finns även möjligheter som lärarna kan dra nytta av. De anser att deras arbete kan bli mer 

effektiviserat då de kan lägga upp digitala versioner av mål, minska utskrifter, minska på 

förvaringsutrymmen samt ha digitala prov. 

5.2.6 En-till-en i undervisningen 
Under varje intervjutillfälle har samtalet lett in på det kommande införandet av en-till-en i 

varje kommunal skola i kommunen. Respondenterna är delade i sina åsikter och ser både 

möjligheter och utmaningar som kan följa införandet av en-till-en. Johanna och Karin arbetar 

på en friskola och får inte ta del av införandet vilket Johanna anser vara synd men ser ändå 

kritiskt på saken. 

Jag tycker att det är lite synd men jag vet inte, det är en fin tanke men har man inte 
kompetensen blir det bara en oanvänd resurs som kostar väldigt mycket pengar. Mina två 
klasser hade jag kunnat ha 30 datorer och delat på dem, det behöver inte alltid finnas en 
hel klassuppsättning och det behöver inte vara kopplat till den eleven. (Johanna) 

Karin ser vissa möjligheter med en-till-en, såsom vetskapen att alla har tillgång till ett digitalt 

verktyg, men ser det i slutändan som prioriteringsfråga då varje skola har en elevpeng de kan 

utnyttja på vilket sätt de vill. 
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Sofie är positivt inställd till införandet av en-till-en men vill inte att skolan ska skaffa lärplattor, 

som kommunen ska erbjuda. Hon ser hellre att skolan ska förses med datorer då fördelarna 

överskrider lärplattor: 

Jag tycker att det är mer användarvänligt för barnen och mer ergonomiskt. Att sitta och 
skriva på en skärm är svårt för dom, de har liten skrivyta. Medans om jag har en dator så 
blir det ergonomiskt bättre för dom. Jag hörde om någon skola där man hade valt paddor, 
men fick samla in alla paddor för barnen fick så ont i axlar och nacke. Här på våran enhet 
kommer önska datorer. (Sofie) 

Elin är den enda av respondenterna som är emot införandet av en-till-en då hon anser att 

människan inte är ämnad att enbart sitta vid en skärm. Vidare hävdar hon att elever behöver 

öva handrörelser, skriva och lära sig stava utan hjälp av digitala verktyg. Hon ser även att elever 

med koncentrationssvårigheter kommer drabbas av en-till-eninförandet. 

Jag kommer inte använda det så mycket som mina andra kollegor kommer göra. Plus att 
man märker att de barnen som har svårt att koncentrera sig, de har också väldigt jobbigt 
att sitta längre stunder vid datorn. (Elin) 

Det enda hon anser vara positivt med införandet är möjligheten att individualisera 

undervisningen genom att eleverna kan skicka in sina arbeten digitalt som läraren kan granska 

digitalt. 

Stefan arbetar på en friskola som redan har infört en-till-en vilket han ser positivt på. En av 

anledningarna är möjligheten att arbeta formativt med eleverna via Google Classroom. 

Det som är en fördel när vi kommer till 4–6 är att vi jobbar mycket formativt i Google 
Classroom där arbetar vi inte sumativt utan där jobbar eleverna med uppgifter som vi 
hela tiden kan kontrollera. Nutid gå in och kolla när en elev skriver ett dokument så jag 
kan gå in och se att den sitter och skriver. (Stefan) 

Han nämner även att detta är positivt då läroplanen har reviderats för plats åt mer digitala 

inslag. Han belyser skolans sätt att arbeta då de var förberedda på revideringarna och planerade 

sitt arbete för att anpassas mot den nya läroplanen. 
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6 Diskussion 
I detta avsnitt kommer inledningsvis en diskussion föras kring vilken påverkan valet av 

studiens metod där styrkor och svagheter redogörs. Slutligen kommer en diskussion kring 

resultatet. 

6.1 Metoddiskussion 
Valet att göra en kvalitativ studie har påverkat studiens resultat då syftet var att få en djupare 

förståelse för lärares användning av digitala verktyg och deras egna uppfattningar om 

möjligheter och utmaningar. Detta hade inte gett samma djupa redogörelser eller argument 

om studien hade genomförts med en kvantitativ metod (Larsen, 2009). Den största negativa 

faktorn med att genomföra en kvalitativ studie har varit tiden (ibid.). Planering av intervjuer, 

genomförande, transkribering och sökandet efter teman är tidskrävande vilket även gjorde att 

urvalet landade på sex respondenter. Även om 15+-10 intervjuer ät tillräckligt för att få ett 

tillfredställande resultat (Kvale & Brinkman, 2014), hade jag velat ha fler respondenter. 

Resultatet som studien fått fram är tillfredställande och flera av respondenterna har uppgett 

liknande möjligheter och utmaningar. Dock kunde fler respondenter gett större variation i hur 

lärare använder sig av digitala verktyg i sin undervisning. 

Urvalet valdes efter två kriterier där den ena var att respondenten skulle vara verksamma i 

årskurs 4–6 med erhållen lärarlegitimation samt använda sig av digitala verktyg i sin 

svenskundervisning. Urvalet begränsades till enbart lärare i kommunen för att besparas tiden 

att resa runt till de olika skolorna intervjuerna skedde på. Dock hade resultatet kunnat se 

annorlunda ut om lärare från andra kommuner hade intervjuats då de eventuellt hade ett annat 

arbetssätt och förhållningssätt till digitala verktyg. Urvalet hade kunnat vara större vilket hade 

gjort att resultatet hade varit mer omfattat. Inledningsvis kontaktades nio lärare men fyra av 

dem föll bort på grund av tiden. Just nu befinner lärare sig i slutskedet av ett läsår där nationella 

prov ska rättas och slutbetyg ska sättas, vilket var den mest förekommande anledningen till att 

de inte kunde delta. Hade studien ägt rum vid en annan tidpunkt skulle detta kunnat generera 

fler respondenter. 

Inledningsvis var tanken att observationer genomföras, vilket hade kunnat ge mer tillit till 

resultatet. Detta fick dock väljas bort då tiden, även här, hade en påverkan. Det tog lång tid 

innan urvalet var fastställt då flera av de jag hörde av mig till inte svarade. Detta resulterade i 

att observationer inte kunde genomföras då studien hade en deadline. Om observationer hade 

varit möjliga att genomföra, hade intervjuerna kunnat genomföras efter dessa och fler, eller 

andra frågor kunde ha ställts. Om observationer varit möjligt hade lektionsmoment där 



 
 

26 

eleverna använt digitala verktyg observerats för att få en tydligare inblick i hur de arbetar. 

Dock gav respondenterna tydliga redogörelser om sina tillvägagångssätt samt hur och när de 

använder digitala verktyg vilket gjorde att avsaknaden av observationer inte upplevdes som en 

förlust. Det problematiska med detta är att det inte går att bekräfta vad lärarna har berättat. 

Utan observationer gick det inte att säkerhetsställa att lärarna i studien verkligen arbetar på det 

sätt som de har berättat. 

En positiv aspekt är respondenternas oeniga uppfattning om digitala verktyg och dess plats i 

undervisningen. I nästintill varje fråga har minst en av lärarna uppgett ett olikt svar än de andra 

lärarna, vilket har gjort att resultatet inte har blivit repetitivt utan har möjliggjort diskussion. 

Faktumet att lärarna i studien arbetar på både kommunala och friskolor har gjort att resultatet 

visar en bredd då tillgängligheten och förhållningssättet till digitala verktyg, då dessa faktorer 

skiljer sig mellan dessa skolor. Även lärarnas arbetserfarenheter har visat olika förhållningssätt 

till digitala verktyg då deras tid i verksamheten varierar mellan 3 till 32 år. Detta har resulterat 

i att olika synsätt på digitala verktyg och dess användningsområden har kunnat redovisas och 

möjliggjort diskussion. 

Till en början var syftet att endast undersöka hur lärare använder sig av digitala verktyg för att 

utveckla läsförmågan. När intervjuerna hade genomförts framkom det att de flesta av lärarna 

inte arbetade med digitala verktyg för att göra detta. De använder främst verktygen för att 

bearbeta texter, vilket resulterade i att syftet arbetades om till hur lärare använder digitala 

verktyg i undervisningen mer generellt i sin svenskundervisning. Valet av att göra detta har 

påverkat hur resultatet presenteras samt resonemang i resultatdiskussionen. 

6.2 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt kommer resultat att ställas i relation till studiens syfte, bakomliggande 

forskning samt det teoretiska ramverket. 

6.2.1 Digitala verktyg i svenskundervisningen 
Framtiden för digitala verktyg syns tydligt i LGR11 och kommentarmaterialet (Skolverket, 

2018b; Skolverket, 2017) men detta verkar inte majoriteten av skolorna som lärarna i studien 

arbetar på tagit hänsyn till. Flera av lärarna (Johanna, Karin, Lisa, Sofie & Elin) berättar att de 

främst arbetar med digitala verktyg för att låta eleverna bearbeta texter. Detta är positivt för 

att förbereda eleverna inför den kommande digitaliseringen av de nationella proven 

(Skolverket, 2019b). Dock anser jag att eleverna även behöver träna på att läsa mer via skärm 

för att kunna anpassa sig efter förändringarna som kommer ske, då det står i LGR11 att elever 

ska ges möjlighet att läsa digitala texter (Skolverket, 2018b) men lärarna behöver arbeta in 
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detta mer i sin undervisning. Elmfeldt (2014) belyser faktumet att digitala verktyg bör blir mer 

förekommande i undervisningen då det är så samhället ser ut idag, vilket även respondenterna 

håller med om. Dock måste lärarna få den kompetensen som krävs för att de digitala verktygen 

ska få en funktion. Elmfeldts (2014) resonemang kring de påtryck lärare får om ökad 

digitalisering i skolan från politiker och skolnivåer verkar dock inte stämma överens med vad 

lärarna i studien berättar. Flera av respondenterna uppger att de inte får tillräckligt med 

utbildning i hantering av digitala verktyg på grund av skolans förhållningssätt inför digitala 

verktyg. Johanna uppgav att rektorn på skolan främst ser att eleverna använder penna och 

papper vilket kan resultera i att eleverna inte får den kompetens som krävs för att klara av 

målen i läroplanen (Skolverket, 2019b). Det finns ett flertal fortbildningar på Skolverkets 

hemsida (2019c) som lärarna skulle kunnat ta del av men rektorerna måste iså fall ta tillvara på 

och förse sina anställda med detta. Resultatet visade även att internet var lärarnas största 

informationskälla för hur de ska använda sig av digitala verktyg och dess funktioner. Det egna 

intresset visar sig vara den styrande faktorn för att lärarna ska kunna fortbilda sig inom 

användningen av den nya tekniken. Johanna och Stefan talar om rädslan för att misslyckas när 

de använder sig av digitala verktyg vilket även Tallvid (2015) belyser i sin studie. Enligt min 

åsikt är Johannas uttalande, om ett generationsbyte kan vara nyckel till en förändring, kan 

stämma. Som Regeringskansliet (2017) fastställt ska alla besitta den digitala kompetens som 

krävs för att få och behålla en anställning. Dock verkar det inte som om vissa lärare i studien 

uppfyller dessa krav då de själva anser att deras kunskaper inte är tillräckliga. En lärare som 

inte är digitalt kompetent kan inte verka i skolan och när nyexaminerade lärare kommer ut i 

skolans värld borde dessa ses som en prioritet eftersom utbildningarna fokuserar mer på 

digitala verktyg. Detta ställer även krav på rektorerna att faktiskt använda de resurser som 

finns för att fortutbilda sina lärare. 

Ser man till SAMR-modellen (Puentedura, 2009) uppnår de flesta av lärarna tredje nivån, 

modification, då de anpassar uppgifter efter de digitala verktygen. Som Hamilton, Rosenberg 

och Akcaoglu (2016) beskriver sista nivån, redefinition, är ett exempel att läraren låter eleverna 

använda sig av inspelade presentationer, vilket skulle kunna tolkas som vad Vygotskji anser 

om språket, då eleverna får ett nytt sätt att kommunicera på (Vygotskji 1999 se Säljö, 2015). 

Stefan, Johanna och Karin redogör att de använder sig av Google Classroom för att lägga upp 

uppgifter, filmer och även bedöma eleverna. Detta visar att de använder sig av digitala verktyg 

som medierande redskap (Säljö, 2015). Eleverna använder även digitala verktyg för att skriva 

och redigera texter vilket betyder att de digitala verktygen fungerar som ett medierande 

redskap då det underlättar, förlänger och förbättrar elevernas färdigheter (ibid.). Dock skulle 
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lärarna kunnat utmana sig själva och verkligen använda sina digitala verktyg för att ta ett steg 

till i riktning mot redefinition. 

6.2.2 Möjligheter och utmaningar 
Precis som Jedeskog (1998) och Löfving (2012) belyser ser även lärarna i studien motivationen 

som en möjlighet digitala verktyg för med sig. Lärarna uppger att eleverna blir motiverade när 

de ska använda sig av digitala verktyg och Karin uppger att det inte spelar någon roll vad de 

ska göra, eleverna blir motiverade ändå. Även Beam och Williams (2015) talar om motivation 

men i form av elevers fascination över lärares kunskaper, vilket enligt resultatet visar möjlighet 

för förbättring då vissa ansåg att det fanns en rädsla över att inte vara tillräckligt kunnig inom 

de digitala verktygen. Enligt min åsikt är det intressant att detta fortfarande stämmer fastän 

det har passerat 20 år sedan Jedeskog (1999) yttrade detta. Johanna kan ha rätt när hon säger 

att digitala verktyg gör att uppgiften blir lite enklare men även att digitala verktyg ger en 

variation i arbetssätt, vilket Ganapathy (2016) och Löfving (2012) kommit fram till i sina 

studier. Frågan är dock om det fortfarande kommer vara relevant efter införandet av en-till-

en. När alla elever förses med en digital enhet kommer undervisningen att bedrivas mer digitalt 

vilket borde resultera i att arbetssätten inte varierar lika mycket som nu. 

En av de stora utmaningarna som digitala verktyg för med sig i undervisningen är 

störningsmomenten som kan uppstå. Holmberg (2016) och Rasmusson (2014) belyser det 

faktum att digitala verktyg kan agera som störningsmoment då eleven kan antingen trycka sig 

vidare på andra länkar eller få koncentrationen störd av all reklam som kan finnas på internet. 

Lärarna i studien diskuterar kring tillit då de inte alltid kan kontrollera vad eleven gör när de 

använder sig av digitala verktyg vilket även Tallvid (2015) hävdar. Jag anser att Karin och Elins 

uttalande om att ha ett syfte med de digitala verktygen när de ska användas i undervisningen, 

är ett tillvägagångssätt för att undvika störningsmoment. Även tillgängligheten ses som en 

utmaning, då flera av lärarna anser att de inte har den tillgång till digitala verktyg som de hade 

önskat. Lösningen i detta kan ligga i en-till-en. När alla skolor har infört en-till-en kommer 

eleverna att ha tillgång till sin egen digitala enhet vilket gör att detta problem inte kommer att 

uppstå. Dock finns det, som Grönlund (2014) nämner, även möjligheter och utmaningar som 

följer en-till-en. Möjligheterna är sådana som redan lärarna i studien listar som likvärdigheten, 

som nämns som en av anledningarna till att en-till-en ska införas (Jönköpings kommun, 2017). 

Både Stefan och Karin ser att eleverna kan göra fina texter utan att behöva anstränga sig med 

handstilen vilket även Trageton (2014) belyser. Stefan har kommit till en insyn när han säger 

att eleverna oftast inte skriver för hand hemma, så varför låta dem göra det i skolan. Om nu 

skolan ska fortsätta att digitaliseras bör även vårt tankesätt kring det nuvarande lärandet 
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ändras. Detta kan även kopplas till det sociokulturella perspektivet då de digitala verktygen 

verkar som medierande redskap för elever med skrivsvårigheter. De biologiska 

förutsättningarna har då underlättats av digitala verktyg (Säljö, 2015). 

Ett intressant resultat av studien är det som Grönlund (2014) nämner som negativa aspekter 

angående en-till-en inte anses vara negativa av lärarna. Grönlund menar att arbetsbördan för 

lärare ökar och eleverna kan få ergonomiska problem om de använder datorer för mycket. 

Ingen av lärarna ser att arbetsbördan kommer att öka utan ser det som en positiv aspekt. De 

hävdar att genom att digitalisera undervisningen kommer deras arbete att effektiviseras då det 

inte blir lika mycket pappersarbete. De ser gärna att fler prov digitaliseras för att kunna göra 

digitala bedömningar samt kunna utföra arbete hemifrån. Karin ansåg att datorer skulle vara 

mer ergonomiskt fördelaktigt för sina elever än lärplattor då skrivytan är för liten på lärplattor 

vilket kan orsaka axel- och ryggont. Detta kan ställas i parallell mot resultatet av Dundar och 

Akcayir (2012) studie där elever föredrog lärplattor framför böcker när de skulle läsa. Jag 

förmodar att Karin endast har tagit textbearbetning i åtanke när hon hävdar att datorer är mer 

ergonomiska än lärplattor. De ergonomiska faktorerna resulterar i att Karin ska be om datorer 

istället för lärplattor, som kommunen kommer erbjuda skolorna när en-till-en införs 

(Jönköpings kommun, 2017). Dundar och Akcayir (2012) studie och Karins hävdande visar 

att det finns för och nackdelar med de båda digitala verktygen. Jag hävdar att det är en 

prioriteringsfråga då läraren får ställa de digitala verktygen gentemot varandra och överväga 

vad de kommer användas mest till, läsning eller textbearbetning. 

Som flera av lärare uppger läser inte eleverna särskilt mycket på digitala verktyg utan de 

används som ett verktyg för extraanpassning. Användandet av digitala verktyg är till största 

del textbearbetning som de används till. Att endast Stefan är den enda av lärarna som använder 

sig av digitala verktyg för att läsa anser jag vara problematiskt. Enligt Seok och DaCostas 

(2016) studie upplevde lärarna att elevernas läsförståelse förbättrades när de läste digitala 

texter, vilket även resulterade i att lärarnas kunskaper om digitala verktyg ökade. Dock går 

Stefans hävdande om att det inte är någon skillnad i att läsa digitalt eller i tryckt form emot 

vad Rasmusson (2014) belyser angående scrollande, då det tar energi från läsningen. Det säger 

även emot Singer och Alexanders (2017) studie som visar att elever ansåg att de presterade 

bättre i ett digitalt test men resultatet visade att de presterade bättre via tryckt text. Även det 

sociokulturella perspektivet talar för att det krävs olika kunskaper och lärprocesser för att 

använda ny teknik. Detta betyder att lärare behöver vara vaksamma och inte göra egna 

antaganden utan att ta del av forskning och fortbildning som finns för att undgå utmaningar 

som digitala verktyg kan medföra. 
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Kompetens var en stor fråga som lärarna i studien diskuterade under intervjuerna och de ville 

ta del av mer material för att utveckla sin kompetens. Detta gör att jag ser en fördel i Stefans 

argument om att försöka och lära sig på vägen. Jag anser även att det är av stor vikt att låta 

eleverna läsa mer på skärm för att kunna uppnå målen i svenskämnet som behandlar hantering 

av digitala medier. Vad jag anser vara det mest intressanta med resultatet är att lärarnas 

förhållningssätt är i stort sett positivt även när vi talar om utmaningar och möjligheter med 

digitala verktyg. Det som gör mig konfunderad är dock att det inte har skett en utveckling 

inom fortbildningen för att öka lärarnas kompetens. Digitaliseringen kommer att fortsätta och 

för att lärarna ska ha möjlighet att nyttja all den nya tekniken behöver de få utbildning inom 

den. Rektorerna måste agera för att deras personal ska vara rustade för framtiden och det 

digitaliseringen har och kommer att erbjuda. 

6.3 Avslutande ord 
Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för lärares upplevelser om digitala 

verktyg i svenskundervisningen, vilket lärarnas redogörelser har gett möjlighet till. På 

frågeställningen hur lärare använder sig av digitala verktyg i svenskundervisningen visar 

resultatet att lärarna främst använder dem till att låta eleverna skriva texter. Det som hindrar 

lärarna från att använda digitala verktyg i fler områden är tillgången till dem, då vissa av 

skolorna inte har tillräckligt många digitala verktyg för att möta efterfrågan av dem. De 

möjligheter och utmaningar som lärarna belyser skiljer sig inte i någon större utsträckning från 

vad tidigare forskning har uppgett. Den största skillnaden är de utmaningar som Grönlund 

(2014) ser med en-till-en, anser lärarna vara möjligheter. Även det Elmfeldt (2014) anser om 

att påtryckningar från politiker och skolnivåer går emot resultatet då lärarna belyser det faktum 

att rektorerna inte förser sina anställda med tillräckligt mycket fortbildningar. 

Resultatet av denna studie visar även att lärarna är beredda på en förändring i skolan men det 

är just kompetensen som kan sätta stop för detta. Intresset för att utvecklas finns men det är 

tiden som sätter stopp för hur mycket de kan avsätta för att ta reda på mer.  Skolornas rektorer 

och huvudmän måste agera för att inte bara förbereda sina elever för den kommande 

digitaliseringen, utan även forma sina lärare efter kraven som ställs på dem.  

Det kommer att vara intressant att följa denna utveckling och se hur undervisningen kommer 

att bedrivas inom en snar framtid med tanke på iförandet av en-till-en. En potentiell fortsatt 

studie hade kunnat vara att följa två olika klasser där den ena klassen till största del bedriver 

undervisningen med digitala verktyg och den andra med mindre inslag av dessa. Syftet till en 

sådan studie hade varit att undersöka om de utmaningar som framkommit i denna studie 

fortfarande är aktuella. Jedeskogs (1998) redogörelse om motivationen som en möjlighet 
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stämmer fortfarande överens med dagens skola men kommer det fortfarande vara så i 

framtiden? Ett resultat av ett jämförande av elevernas kunskapsnivåer i de olika klasserna hade 

kunnat ge ett mer konkret svar kring den ständiga digitaliseringen av skolan.  
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Bilaga 1 
 
Samtyckesblankett 

Hej! 

Mitt namn är Adam Bernström och jag studerar grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete 
i årskurs 4–6 på Jönköping University. Jag arbetar just nu med ett forskningsprojekt där jag är 
intresserad av hur lärare använder sig av digitala verktyg i svenskundervisningen med inriktning 
på läsförståelse samt vilka möjligheter och utmaningar anser lärare att digitala verktyg medför i 
undervisning. Sedan tidigare har jag gjort en litteraturstudie om hur digitala verktyg påverkar 
läsförståelsen i svenskämnet. 

Jag skulle vara tacksam om du kunde tänka dig att ställa upp i mitt forskningsprojekt om digitala 
verktygs påverkan i klassrummet och vad du själv anser om digitala verktyg i undervisningen. 
Jag kommer att intervjua dig utifrån en intervjuguide och vårt samtal kommer att spelas in i form 
av ljudupptagning. 

Allt inspelat material kommer att avidentifieras och materialet kommer att hållas skyddat från 
icke behöriga. Materialet kommer endast att användas för forskning. 

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst och utan 
att ange någon anledning.  

Om du har frågor om mitt forskningsprojekt om digitala verktyg, hör gärna av dig mig. 

Hälsningar 

Adam 

Kontaktuppgifter 

E-mail: 

Mobiltelefon:  
 

Genom att skriva under här nedanför intygar du att du tagit del av informationen. 

Kan du tänka dig att delta i studien? 

 Ja, jag har tagit del av ovanstående information och accepterar att delta i studien. 

 Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte delta i studien. 

Namn: Namnförtydligande: 

______________________________________ __________________________________
     

Din e-mejl 

 

______________________________________  
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 

1. Hur länge har du arbetat som svensklärare och vad fick dig att utbilda dig till lärare? 

2. Hur ser en vanlig dag ut för dig, vad är det första du gör när du kommer till din 

arbetsplats? 

3. Har du tillräckliga kunskaper inom digitala verktyg för att förbättra/förändra/använda din 

undervisning? 

4. Har du fått någon utbildning inom de digitala verktyg som du använder i din 

undervisning – i så fall vilken? 

5. Hur använder du dig av digitala verktyg i din undervisning? 

6. Hur förbereder du en lektion med digitala verktyg? När använder du dem? När använder 

du dem inte? 

7. Hur upplever du att dina elevers läsförmåga har utvecklats med hjälp av digitala verktyg? 

8. Hur gör du för att eleverna ska behålla fokus under den aktuella uppgiften och inte lägga 

fokus på något annat? 

9. Vad anser du som lärare är det mest framgångsrika digitala verktyget för elevens 

läsförståelse? 

10. Vad anser du vara de största möjligheterna/utmaningarna med digitala verktyg i 

svenskundervisningen? 

11. Anser du att det är viktigt att utforma elevernas läsförståelse med hjälp av digitala 

verktyg? Om ja/nej, varför? 

 

Eventuella följdfrågor för att få djupare, mer konkreta eller utfyllda svar: 

”Hur menar du med det påståendet?” 

”Kan du utveckla det svaret?” 

”Kan du ge ett exempel?” 

”Har du någon erfarenhet av det?” 

”Varför tror det / varför tror du inte det? 

”Har jag förstått/tolkat dig rätt? 


