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SAMMANFATTNING                                                                                    ABSTRACT 

Arne Rasmus Apall Dybvik  

Att läsa och skriva digitalt - En kvalitativ undersökning om fem lärares upplevelser med 
digitala verktyg i undervisning av läsförståelse och skrivinlärning.  
 
To read and write digitally - A qualitative study of five teachers’ experiences with digital 
tools in teaching reading comprehension and writing capabilities. 

     Antal sidor: 34 

Dagens samhälle är i en utvecklingsprocess där digitala verktyg får allt större plats. Vi 
använder oss av teknik mer nu än vad vi någon gång har gjort. Detta är något som påverkar 
skolan, då skolan ska utbilda elever så de klarar sig i samhället. Skolan har som mål att 
spegla samhället. Därmed har det tillkommit att elever ska få möjligheten att utveckla di-
gital kompetens och lärare ska använda sig av digitala verktyg i undervisningen. Syftet 
med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 4-6 beskriver att de arbetar med och han-
terar digitala verktyg kopplat till ämnet svenska med inriktning på läsförståelse och 
skrivinlärning. För att uppnå studiens syfte har det genomförts kvalitativa semistrukture-
rade intervjuer där fem stycken lärare deltagit. Det centrala i studien är lärarnas resone-
mang samt likheter och skillnader i deras svar gentemot forskningsfrågorna. Resultatet av 
studien visar att digitala verktyg upplevs som ett hjälpmedel men att det finns orosmoment 
och utmaningar vid användningen av digitala verktyg i undervisningen.  

Today’s society is in development, where digital tools have gained more attention and are 
used more frequently. This change will affect the educational system. The educational sys-
tem is intended to reflect society; thus, students should learn to develop their digital com-
petence. Consequently, teachers should use digital tools in their education. The aim of this 
study is to explore how teachers for grades 4 to 6 in Swedish compulsory school works 
with and handles digital tools in their education, focusing on the subject Swedish with an 
emphasis on reading comprehension and writing acquisition. This paper used a qualitative 
research approach with semi-structured interviews conducted with five teachers. The cen-
tral part of this paper is the teacher’s reasoning along with similarities and differences in 
their responses in relation to the research question. The results show that digital tools are 
indeed seen as helpful, however, there are several concerns and challenges in the use of 
digital tools for educational purposes. 

Sökord: Läsförståelse, skrivinlärning, digitala verktyg, digital läsförståelse och digital 
skrivinlärning 
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1. Inledning 

Under de senaste åren har samhället blivit allt mer digitaliserat vilket inte minst har fått ett 

genomslag i skolan. Det är allt mer vanligt att digitala verktyg förekommer i undervis-

ningen. Svenska lärare blir idag utsatta för en press från politiker, föräldrar och elever. 

Politiker, förälder och elever sätter press på att svenska lärare ska använda digitala verktyg 

i sin undervisning (Elmfeldt, 2014). Under våren 2018 gjorde jag och en studiekamrat en 

litteraturstudie där syftet var att undersöka hur digitala verktyg påverkar läsförståelsen i 

svenskämnet. Resultatet som framkom var att digitala verktyg kan ha en positiv inverkan 

på elevernas läsförståelse men även att det att det finns orosmoment där lärarna känner sig 

rädda för att eleverna inte gör det de ska. Ett av dessa orosmoment är att eleverna trycker 

på hyperlänkar eller gör annat som påverkar inlärningen (Apall & Bernström, 2018).  

Då skolan är på god väg att bli digitaliserad betyder detta att det krävs mer kunskaper av 

eleverna och lärarna. Elever ska i skolan få kunskaper och erfarenheter om digitala verktyg 

och dess kompetenser (Skolverket, 2018). Vidare belyser Skolverket (2018) att skolan ska 

ge elever möjligheten att använda digitala verktyg samt skapa ett kritiskt förhållningsätt 

och förmåga gentemot digital teknik (Skolverket, 2018). Detta har resulterat i att jag vill 

undersöka hur lärare uppfattar de digitala verktygens påverkan på elevers läsförståelse och 

skrivinlärning, samt vilka orosmoment lärare ser och upplever.  

 

 

  



 

 

2 

2. Bakgrund 

I följande avsnitt redovisas skolans historia av digitalisering. Vidare presenteras hur digi-

tala verktyg skrivs i styrdokumenten och läroplanen. Fortsättningsvis kommer läsförståelse 

och skrivinlärning att redovisas. Att skriva sig till läsning (ASL) kommer att presenteras 

samt vilka möjligheter och utmaningar digitala verktyg medför. Slutligen redovisas studi-

ens teoretiska ramverk.     

2.1 Digitalisering av skolan 

Under flera århundraden har vi människor använt oss av böcker och penna som det främsta 

mediet, såväl inom samhället som inom skolan. Böcker och pennor har hjälpt oss att föra 

vidare, samt utveckla kunskap och kultur (Gärdenfors, 2012). De senaste åren har tekniken 

utvecklats, vilket har lett till att nya alternativ inom digitala verktyg lyfts fram. Skolans 

utveckling har följt samhällets utveckling och numera har varje elev tillgång till en dator 

eller en läsplatta i undervisningen, detta kallas en till en. Det har varit regeringen och kom-

munernas satsningar inom digitala verktyg som har bidragit till en digitaliserad skola. Di-

gitala verktyg används allt mer, men forskning om hur dessa sedermera bör användas i 

undervisningen behövs (Gärdenfors, 2012). Digitaliseringen av skolan är en process som 

har pågått i flera decennier och var inte banbrytande förrän 90-talet. Det började med att 

internet kom till skolan och digitaliseringen av skolan har haft en kraftig ökning sedan dess 

(Hylén, 2011). Informationsteknik (IT) kan nu ses inom alla delar i skolan, från hur det 

används i undervisningen, till administrativa uppgifter och kontakt med föräldrar. Det finns 

inte längre någon debatt huruvida digitala verktyg och IT ska finnas i skolan. Idag disku-

teras snarare olika tillvägagångssätt som används med hjälp av teknik och digitala verktyg 

för att främja elevers kunskaper samt vilka kunskaper som gynnas (Hylén, 2011).  

Hylén (2011) belyser att i svensk skola har flera satsningar genomförts för digitalisering, 

redan under 1960-talet kom de första datorerna som skulle effektivisera undervisningen. 

Datorn var då ansedd som en maskin använd för mängdträning. Det utvecklades vidare på 

1970-talet då försöksprojektet datorn i skolan (DIS) kom med tre huvudmål:  

Undervisning om datorer och datorers användning i samhället – data – lära; 

Användningen av datorer i skolan för att modernisera undervisningen, t.ex. som räknetek-

niskt hjälpmedel – ämnesanknuten datoranvändning; 
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Utnyttjande av datorer som inlärningshjälpmedel – datorstödd undervisning. 

(Hylén, 2011, s.27)      

En stor IT-satsning gjordes i början av 1990-talet där en stiftelse för kunskaps- och kom-

petensutveckling (KK-stiftelsen) bildades av regeringen och fick i uppdrag att göra Sverige 

konkurrenskraftigt inom IT i skolan. Regeringens önskan var att svenska skolor skulle få 

ökad IT-undervisning och mer digitala verktyg i skolan (Hylén, 2011, s. 33). Skolverket 

redogjorde att det fanns 1,8 elever per dator i grundskolan i Sverige 2016 (Skolverket, 

2016), vilket tyder på en stor ökning då 6 elever delade på en dator år 2009 (Hylén, 2011). 

IT har de senaste 10 åren blivit mycket förekommande i skolan och hemmet (Karlsson & 

Sandqvist, 2014, s. 64). Ur ett internationellt perspektiv är Sverige i framkant när det kom-

mer till konsumtion och användning av internet och i dagsläget finns inga tecken som tyder 

på att det kommer ändras (The World Bank Group, 2018. jfr. Karlsson & Sandqvist, 2014).    

2.2 Styrdokumenten 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (LGR11) går det att 

utläsa att skolan ska bidra till utveckling och förståelse för hur digitaliseringen påverkar 

utvecklingen av individen och samhället. Skolan ska också ge elever möjligheten att ut-

veckla förmågan att använda digital teknik och utveckla sin kritiska förmåga och förhåll-

ningsätt gentemot digital teknik (Skolverket, 2018). Detta för att komma underfund med 

vilka risker och möjligheter digitaliseringen kan medföra. 

Under rubriken Kunskaper och underrubriken Mål i LGR11 står det att eleven efter grund-

skolan ska kunna använda digitala och andra verktyg samt medier för kunskapssökande, 

informationsbearbetning, skapande och kommunikation (Skolverket, 2018). Under rubri-

ken centralt innehåll i svenska (Skolverket, 2018) står det att elever i årskurs 4–6 ska kunna 

tillämpa lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier för att kunna urskilja 

texters budskap, både det uttalade och det som står mellan raderna. Vidare ska elever kunna 

olika strategier för skrivning med anpassning för olika texters uppbyggnad och språkliga 

drag. I tillägg till ska de även kunna skriva, disponera och redigera olika texter med hjälp 

av digitala verktyg eller för hand. Elever ska kunna läsa och använda texter som kombine-

rar ljud, bild och text via till exempel webbtexter, tv-program, spel eller texter med reklam 

och hyperlänkar. Texter som bearbetas i digitala verktyg är ofta komplexa och erbjuder 

möjligheter att trycka vidare på olika länkar och levande bilder. Det är därför viktigt att 
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elever får kunskaper om hur de ska finna och arbeta med information som erbjuds via 

digitala verktyg (Skolverket, 2018, s. 258–260).  

I kommentarmaterialet för ämnet svenska (Skolverket, 2017) står det att elever ska lära sig 

olika strategier för läsning både i tryckt form och via digital läsning. Läsning ska vara 

intresseväckande för eleverna och skapa glädje. Det är viktigt att lärare skapar samtal för 

det som läses före, under och efter läsning då det kan skapa en förutsättning för utveckl-

ingen av läs- och skrivinlärningen. (Skolverket, 2017). Under hela skoltiden ska elever få 

kunskaper och möjligheter att skriva olika typer av texter. Detta för att utveckla och få 

kunskaper för planerandet av sitt eget skrivande, kunna inhämta information och hur olika 

texter är uppbyggda. Genom arbete med strategier för skrivinlärning kan eleverna se sam-

band och lära sig hur man stavar för vidare utveckling av läsförståelsen. Elever ska ges 

möjlighet att lära sig skriva med bra handstil och med hjälp av digitala verktyg redan i 

grundskolan 1–6. I årskurserna 7–9 ska eleverna inte bara kunna skriva med hjälp av dator 

utan också lära sig digitalkompetens och veta vilka hjälpmedel som erbjuds (Skolverket, 

2010).    

2.3 Läsförståelse 

Westlund (2009) definierar att läsförståelse är när en individ läser en text och tolkar in-

formationen, förstår, skapar inre bilder och bildar en uppfattning. Läsförståelse kan besk-

rivas som ett sätt att lagra idéer, olika händelser eller föremål efter en specifik metod eller 

princip (s. 196–197). Stensson (2006) belyser att när en person ska kunna tolka, identifiera 

information eller besvara frågor behövs det en viss nivå inom läsförståelse (s. 14). Tjern-

berg (2013) belyser att läsförståelse utvecklas över längre tid och att det är många faktorer 

som ska samspela och fungera (s. 50–51). Westlund (2009) skriver vidare att läsförståelse 

har flera olika nivåer och att alla läsare använder läsförståelsestrategier utan att medvetet 

reflektera kring det. Detta för att införskaffa sig information, organisera och tolka det som 

läses (s. 124–125). 

Rasmusson (2014) beskriver att läsförståelse kräver olika förmågor beroende på textens 

kontext och form. I doktorsavhandlingen beskriver Rasmusson att läsförståelse kan delas 

in i tre olika kategorier:  



 

 

5 

- Läsförståelse av traditionella texter innebär att läsa och förstå texter på 

papper som till exempel romaner, läroböcker och tidningar. Texten är ofta 

linjär och kan innehålla illustrationer. 

- Läsförståelse av digitala texter används i vid bemärkelse och innebär att 

läsa och förstå text som erbjuds via digitala artefakter och kan innehålla 

hyperlänkar, bilder, symboler, animationer och ljud, men även för läsning 

av traditionella texter som presenteras på skärm istället för papper.  

- Läsförståelse av traditionella texter på skärm används när det handlar om 

text med i stort sett samma utformning som texten skulle haft på papper, 

som läses från en digital skärm. Texterna är oftast linjära och saknar hy-

perlänkar. Det kan exempelvis vara böcker som läses på en läsplatta men 

även traditionella läsförståelsetest som ges i en elektronisk version men i 

övriga avseenden är identiska med pappersversion (Rasmusson, 2014, s. 

2–3).   

Rasmusson (2014) beskriver vidare att det blir mer och mer viktigt att besitta dessa läsför-

ståelseförmågor då sättet vi läser på förändras, vilket gör att det kommer bli mer normalt 

att läsa digitalt och i tryckt form om vartannat (Rasmusson, 2014).   

2.4 Digital läsförståelse 

I detta avsnitt kommer fördelar och nackdelar samt möjligheter och utmaningar inom di-

gital läsförståelse tas upp. Dessutom kommer tidigare forskning och beprövad erfarenhet 

redovisas. 

Fördelar 

Digitala verktyg, som till exempel dator, ger eleverna möjligheten att göra bokstäverna och 

texten större vilket leder till bättre läsning och läsförståelse (Jedeskog, 1998, s. 37). Tra-

geton (2014) belyser att digitala verktyg som ljudböcker och datorer ger eleverna en möj-

lighet att lyssna på texten de läser samtidigt som de kan följa med i den faktiska texten. 

Uppspelning av texter ger också en fördel då eleverna kan justera tempot efter egna läsfär-

digheter. Detta resulterar i att eleven kan lägga allt fokus på att förstå innehållet och lyssna 

på uttal vilket leder till en förbättring av läsförståelsen (s. 267–268). Seok och DaCosta 

(2017) gjorde en undersökning där syftet var att se om färdigheterna i läsförståelse skiljde 
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sig mellan digital och tryckt läsning. Undersökningens urval var elever mellan 11 till 16 år 

och studien undersökte även om det var någon skillnad mellan könen gällande varför och 

vad de läste. Skolorna valdes slumpmässigt och kriterierna var att skolan skulle satsa på 

det engelska språket genom att ha mycket undervisning i engelska. Resultatet av under-

sökningen visade att anledningen till varför pojkar och flickor läser skiljer sig. Pojkarna 

läser för att skaffa sig förståelse och flickorna läser för nöjes och lärdomens skull. Ett annat 

resultat var att pojkarna fick sämre läsförståelseresultat än flickorna men att klyftorna re-

sultatmässigt minskade i det digitala lästestet jämfört med det tryckta lästestet (s. 171–

172).  

Nackdelar 

En undersökning gjord av Holmberg (2016) visar att internetreklam och animationer kan 

påverka elever med sämre blickkontroll vid läsning av texter digitalt. Det kan påverka då 

eleverna kan bli ofokuserade genom att kolla på reklamen eller animationen. Syftet med 

studien var att se om reklam och animerad reklam hade någon påverkan på elevers läsför-

ståelse under digital läsning. Urvalet i studien var 127 elever mellan 9–12 år. Eleverna fick 

som uppgift att läsa en text och därefter svara på flervalsfrågor om läsförståelse. Resultatet 

visade att elever med bra blickkontroll inte påverkades och att elever med sämre blickkon-

troll fick sämre läsförståelseresultat (s. 55–56). Singer och Alexander (2017) gjorde en 

undersökning där syftet var att se hur läsförståelsen hos elever från Nordamerika blev på-

verkad av digital läsning och om det var några skillnader mot läsning i tryckt form. Studi-

ens resultat visade att ett flertal av eleverna ansåg att digital läsning gick bättre, men slut-

resultatet var att eleverna fick markant bättre läsförståelseresultat vid läsning i tryckt form 

(s. 155). Två liknande studier som genomfördes i Kanada och Norge kom fram till samma 

resultat, nämligen att läsförståelse i tryckt form var markant bättre. Vidare visade resulta-

ten av studierna att digitala verktyg inte fungerar som ett hjälpmedel då det krävs flera 

färdigheter vid digital läsning. Några av de färdigheter som eleverna måste besitta är att 

navigera sig i texten, veta hur det digitala verktyget fungerar och kunna göra flera saker 

samtidigt (s. 155–156). 
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2.5 Skrivinlärning 

Skrivinlärning påverkas av flera faktorer och då dagens samhälle förändras påverkas också 

vad som krävs för att få en bra skrivförmåga. Dagens samhälle och skola är mer digitali-

serad än någonsin tidigare och detta har gjort att skrift har fått ge plats till bilder och ljud. 

Idag läser och skriver vi inte som tidigare eftersom det nu finns reklam, bilder och ljud 

som samverkar med text (Skolverket, 2010). Vi skriver med hjälp av digitala verktyg och 

inte längre endast via tryckt form, något som gör att det har tillkommit skrivinlärningsför-

mågor. Faktorer som spelar roll är hur mycket erfarenheter individen har av läsning och 

skrivning och det är viktigt att ha motivation och en positiv inställning för att uppnå en bra 

skriv- och läsförståelse (Skolverket, 2010). Skolverket (2010) belyser att skrivinlärning 

beror på många faktorer men framförallt fyra färdigheter skribenten måste ha:  

- Förmågan att själv kunna skapa mening och uttrycka sig inom ramen för olika lite-

racypraktiker, det vill säga kompetenser som gör människor till aktörer i ett skrift-

språksberoende och mediebaserat samhälle.  

- Förmågan att förstå literacypraktiker som sådana och syftet med dem samt att skapa 

ett engagemang och intresse för dem,  

- Förmågan att kunna gå in i, bearbeta och förstå innehållet i texten eller textuppgiften 

utifrån olika positioner. 

- Förmågan att kunna hantera olika symbolsystem som den visuella koden och skrift-

koden (bokstäverna och hur de kan kopplas till olika ljud) samt att kunna följa de 

grammatiska regler som gäller för de olika symbolsystemen. (Skolverket, 2010, s. 

7).  

Dessa fyra färdigheter hänger ihop och utvecklas tillsammans (Skolverket, 2010, s. 7). 

Liberg (2008) belyser att elever behöver olika förmågor för att bli goda skribenter. För-

mågor som behövs är ett starkt ordförråd, motivation, intresse för skrivning, olika skriv-

strategier och att ta aktiv del i skrivandet (s. 2). Vidare belyser Liberg att skrivning är något 

elever lär de första skolåren när de arbetar med ordförråd, fonologisk medvetenhet, avkod-

ning av ord, ljudstrategiger och genom att lära sig att språk är ett objekt som kan brytas ner 

och göras om till nya ord och hela meningar (Liberg, 2008).         

 

Belshaw (2014) belyser att digital skrivinlärning är mycket mer komplex än traditionell 

skrivinlärning och det behövs flera färdigheter, förutom de som krävs för traditionell 
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skrivinlärning. Dessa erfarenheter och färdigheter kan beskrivas med dessa teman: cul-

tural, cognitive, constructive, communicative, confident och creative (s. 45). Cultural 

handlar om hur mycket erfarenhet individen har av arbete med just det digitala verktyget 

som används i undervisningen. Det är här viktigt att individen får öva, prova och göra fel 

för att göra sig bekväm med det digitala verktyget. Cognitive går ut på individens färdig-

heter och digital kompetens. Exempelvis kan eleven använda sig av hjälpmedel som 

rättstavningsprogram. Constructive är hur individen kan konstruera en text. Detta betyder 

att individen kan använda sig av olika funktioner som kan hjälpa individen att skriva eller 

ta bort något utan vidare svårigheter eller ansträngning. Det kan handla om att kopiera 

saker eller ta bort meningar utan att skriva om all text. Detta är en unik hjälp som digitala 

verktyg kan erbjuda och skrivningen hade tagit längre tid med penna och papper. Commu-

nicative är att skribenten kan dela sin text med andra och det är då viktigt att ha färdigheter 

och kunskap om hur detta görs. Det handlar om hur viktigt det är att veta vad konsekven-

serna av att dela något på internet kan bli. Det är här viktigt att veta att saker som blir 

uppladdade eller delade på internet kan bli borttaget samt att det finns vissa regler och 

konsekvenser för vad som får skrivas och delas på nätet. Confident beskriver vikten av att 

våga och testa sig fram via digitala verktyg. Det är också viktigt att inte ge upp bara för att 

du inte kan det nu men att man ska lita på sig själv och testa. Det beskrivs att du inte 

kommer få nytta av alla hjälpmedel innan du vågar testa. Creative handlar om kreativitet 

och att det är viktigt att man testar nya möjligheter samt att skribenten har färdigheter som 

gör att en text kan konstrueras på flera olika sätt, exempelvis att göra texten större och 

mindre. Temat kan också vara att lägga till hyperlänkar så att den som läser kan trycka sig 

till källan du använde direkt. Det här är färdigheter och erfarenheter som är viktiga att ha 

som elev och individ när det kommer till skapande och skrivning av texter med hjälp av 

digitala verktyg (s.43–55).   

2.5.1 Digital skrivinlärning i skolan  

Liberg (2008) belyser att det är i de tidiga åren elever lär sig att skriva med hjälp av olika 

strategier, genom ljudning av ord, att skriva sig till läsning (ASL), avkodning och utveckl-

ing av den fonologiska förmågan. Under de senare åren i skolan utvecklar elever sina fär-

digheter och förmågor inom skrivning genom att vidareutveckla skrivstrategier och erfa-

renheter av skapande av olika typer av texter. Detta är något som ska förekomma via digi-



 

 

9 

tala verktyg och traditionell skrivning på papper (Liberg, 2008). Tjernberg (2013) beskri-

ver att lärare i skolan använder olika aktiviteter för att utveckla elevers skrivinlärning i 

undervisningen. De aktiviteter som förekommer mest är högläsning, textsamtal, läsning 

och skrivandet då det syftar till att främja elever ordförråd, strategier inom läsförståelse 

och skrivande samt utveckla elever metaspråkliga förmåga (s. 182). Vidare belyser Tjern-

berg att digitala verktyg används då det ger elever som har skrivsvårigheter extra hjälp 

vilket gör att de kan fokusera på själva innehållet och inte på skrivandet. Intresse har visat 

en positiv påverkan på elevers skrivande och skrivinlärning och det är därför viktigt att ha 

en varierad undervisning (Tjernberg, 2013).      

2.5.2 Att skriva sig till läsning  

Trageton har utvecklat metoden Att skriva sig till läsning (ASL). Denna metod grundar sig 

i att barn har lättare att skriva än att läsa och lär sig läsa genom att skriva (Trageton, 2014). 

Trageton (2014) och Voulle (2014) argumenterar för att barn i åldrarna 5–7 år inte har 

finmot 

oriken som behövs för att skriva med penna och papper, så därför börjar skrivandet på 

dator i metoden ASL. Med hjälp av datorer kan eleverna då fokusera på själva innehållet 

och inte fokusera på hur bokstäverna skrivs (Trageton, 2014; Voulle, 2014). Genom struk-

turerad lek med skrivträning kan eleverna redan i tidig ålder lära sig de flesta bokstäverna, 

skriva ord och läsa tidigt med dator. Detta kan förekomma genom att eleverna sitter i par 

med en dator och skriver gemensamt. Kommunikation är viktigt i ASL då elever lär sig 

genom samspel och interaktion med varandra (Trageton, 2014). I början av ASL vill bar-

nen skriva det som kallas spökskrift och det är då viktigt att pedagogen får eleverna att läsa 

det de skriver för att själva se deras skrivutveckling och kunskaper om bokstäver. Spök-

skrift är när eleverna får skriva på dator utan att bemästra skrivandet. Eleverna får låssas 

skriva och använda de bokstäverna de kan för att läsa upp vad som blev skriven efteråt 

(Trageton, 2014). Ord och meningar kommer efter träning då elevernas skriftspråkliga 

kompetens utvecklas. I ASL används inte läroböcker för lästräning eller skrivinlärning ef-

tersom eleverna har lättare att läsa egenproducerad text. Författaren beskriver att genom 

talsyntes kan eleverna lyssna på ord och meningar samt bokstäver för att höra hur det ut-

talas. Vidare belyser författaren att arbete med skrivning och läsning på dator gör att hjär-

nan fungerar bättre. Detta då båda sidorna av hjärnan samspelar bättre för att båda händerna 

används vid skrivning och läsning på dator. Detta resulterar i en mer effektiviserad och 
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ökad läsförståelse och skrivande (s. 55–56). Genom arbete med ASL får läraren möjlighet 

att individanpassa uppgifterna efter elevens nivå, vilket ger eleverna motivation och glädje 

gentemot skrivning och läsning (Trageton, 2014). Trageton belyser att digitala verktyg ger 

elever möjligheten att skriva texter utan att tänka på handstil och inte stavning med hjälp 

av rättstavningsprogram. Detta gör att eleven kan lägga fullt fokus på själva innehållet och 

analysen av texten, något som ger möjlighet till ökad läsförståelse (s. 267–268).  

2.5.3 Möjligheter med digital skrivinlärning 

Ganapathy (2016) genomförde en undersökning där syftet var att se hur elever använder 

digitala verktyg i skrivande av skoluppgifter och privat. Urvalet var 15 elever ålder 13 år 

på en skola i Malaysia. Undersökningen genomfördes via intervjuer i fokusgrupper där 

studenterna fick dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Resultatet visade att 

digitala verktyg gör undervisningen mer innehållsrik och att eleverna fick större lust att 

skriva och arbeta samt en ökad motivation (s. 148–151). Vidare visade resultatet av studien 

att arbete med digitala verktyg inom språkundervisningen leder till att elever fokuserar och 

förstår mer av det som ska bli inlärt. Genom att ha möjlighet att använda bilder, videor och 

text via digitala verktyg får eleverna flera sätt att bilda kunskap. Eleverna får flera sätt att 

förstå hur de ska skriva en text eller få nya skriv- och lässtrategier (Ganapathy, 2016). 

Vincent (2006) beskriver att elever som skriver med hjälp av digitala verktyg, exempelvis 

en dator skriver längre och med mer beskrivande innehåll. Resultatet visade också att ele-

ver som arbetar med digitala verktyg minskar risken att hamna i skrivsvårigheter då de inte 

behöver fokusera på formning av bokstäver och får möjligheten att se hur ord ska stavas 

via rättstavningsprogram (s. 51–56). Åkerfeldt belyser i sin doktorsavhandling att skriv-

ning via digitala verktyg gör det lättare att konstruera en text och att textmängden ökar. 

Vidare beskriver författaren att elever får mer motivation och glädje när det skrivs via 

digitala verktyg som dator (Åkerfeldt, 2014).       

2.5.4 Utmaningar med digital skrivinlärning  

Mueller och Oppenheimer (2014) skriver att skrivning med penna i undervisning innebär 

en fördel då den som skriver har lättare att komma ihåg och delta i undervisningen. Forsk-

ning som genomförts på högstadieelever i USA visar att skriva och göra anteckningar med 

hjälp av en dator gör att eleven skriver mer men blir mindre insatt i lektionens moment och 

har svårare att ta in det som lärs ut. Vidare belyser Mueller och Oppenheimer att elever 
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som skriver via dator har svårt att komma ihåg sammanhanget då eleverna fokuserar på att 

skriva ner så mycket som möjligt och inte själva innehållet av vad de skriver (Mueller & 

Oppenheimer, 2014). Voulle (2014) belyser att hinder som lärare måste ha i åtanke är att 

lära elever hur digitala verktyg fungerar. Med det menas hur elever kommer in på datorn, 

hur de sparar sina dokument, de hjälpmedel som finns och användning av talsyntes. Detta 

är något som kan ta tid men måste avklaras direkt och eleverna måste få träna för att be-

mästra, annars kommer inte skrivandet utvecklas då mycket tid kommer gå till annat än 

själva skrivandet (Voulle, 2014). Vidare beskriver Elmfeldt (2014) att de verktyg som 

mestadels används inom svenskundervisningen är penna och papper. Digitala verktyg an-

vänds då elever ska sammanfatta, klippa och klistra för att föra in den viktigaste informat-

ionen de läst genom digitala verktyg (s. 212–213). 

2.6 Möjligheter och utmaningar med digitala  
verktyg  

Motivation har enligt Jedeskog (1998) en stor påverkan på elevers resultat i alla skolämnen 

och kan utgöra stora skillnader, båda positivt och negativt. Lärare har därför stort ansvar 

att göra undervisningen motiverande för sina elever. Detta medför att elever får ökad mo-

tivation, fokuserar bättre och arbetar mer effektivt i undervisningen (Jedeskog, 1998, s. 

15). Arbete med digitala verktyg som dator i undervisningen medför att eleverna skapar 

nyfikenhet och intresse (Jedeskog, 1998). En orsak digitala verktyg kan bidra med är att 

hjälpa läraren genom att fungera som ett hjälpmedel för eleverna då de blir mer effektiva. 

Då eleverna inte kommer att vara i lika stort behov av att få hjälp från en lärare utan vara 

mer självständiga i sitt eget lärande. Läraren får då mer tid att hjälpa de elever som riskerar 

att inte nå målen. Positiv inställning från lärare gentemot digitala verktyg kan ge positiva 

resultat för elever i skolan (Jedeskog, 1998). Löfving (2012) skriver att digitala verktyg i 

undervisning av läsförståelse och skrivinlärning leder till ökad motivation hos elever vilket 

hjälper elever att arbeta mer effektivt och skapar variation i undervisningen (s. 52).Om 

lärare inte är positiva och motiverade till att arbeta med digitala verktyg i undervisningen 

brukar lärandemomenten stanna till skrivning (Jedeskog, 1998). 

Rasmusson (2014) betonar vikten av att de digitala verktygen måste användas korrekt i 

undervisningen och att det är lärares jobb att få eleverna att arbeta på rätt sätt. Som lärare 

är det viktigt att känna till de orosmoment som kan förekomma vid arbete med digitala 



 

 

12 

verktyg. Dessa orosmoment kan vara att elever inte arbetar, går in på olika medier och 

trycker sig runt via hyperlänkar (Rasmusson, 2014). Karlsson och Sandqvist (2014) belyser 

att elever som arbetar med digitala verktyg kan tappa koncentrationen och befinna sig i ett 

annat tidsrum och därmed inte deltar till 100 % vid läraraktiviteten (s. 63). Digitala verktyg 

som surfplattor och datorer blir använda mycket i svenskundervisningen. Det är i dag 

många lärare som inte känner sig bekväma med dessa digitala verktyg och känner att de 

inte har kontroll över vad eleverna arbetar med. De känner att eleven gömmer sig bakom 

en skärm och gör annat under lektionerna (Tallvid, 2014, s. 24–25).  

2.7 Teoretiskt Ramverk 

I ett sociokulturellt perspektiv är redskap en term som har en speciell, teknisk och stor 

betydelse. Med termen redskap menas de resurser, såväl fysiska som språkliga, som män-

niskor använder och har tillgång till när vi agerar och förstår vår omvärld (Säljö, 2014). 

Vidare belyser författaren att vi människor har utvecklat många av våra sociokulturella 

redskap för att vi inte räcker till själva eller för att underlätta och hantera vardagen (Säljö, 

2014). Ett tydligt exempel är hur en som plöjer, sår och skördar för hand blir hästen en 

revolution och traktorn en ytterligare (Säljö, 2014). Språket är ett intellektuellt redskap 

som vi människor använder för att förstå och begripa omvärlden. Språket är det viktigaste 

redskapet människor har för att lära och lära ut kunskaper och erfarenheter, något som är 

grundtanken i ett sociokulturellt perspektiv. Det är också genom språket och samspel mel-

lan människor vi utvecklas, skapar nya idéer och utvecklar samarbete med människor i 

olika sammanhang (Säljö, 2014). Genom språk och sociala sampel mellan människor har 

vi skapat artefakter. Exempel på artefakter vi människor har skapat är miniräknare, dator 

och bilar för att underlätta för oss själva och utvecklas vidare (Säljö, 2014). Vår syn på 

lärande är nu i något Säljö (2014) beskriver som en vändpunkt och det är också skolans 

kommunikativa traditioner. Utbildning ses idag inte som någonting man gör på en gång 

utan pågår hela livet. Dagens samhälle utvecklas snabbt, och teknik och digitala verktyg 

som dator blir en alltmer förekommande komponent medan papper och penna får en 

mindre roll. I ett sociokulturellt perspektiv blir våra kunskaper och kommunikation om-

gjorda till artefakter och system som vi använder, exempelvis datorer som blir mer och 

mer kraftfulla och sofistikerade (Säljö, 2014). Säljö (2014) belyser att dessa artefakter kan 

ses som social praktik, då det från en början är idéer som människor har konstruerat (Säljö, 

2014).  
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Med hjälp av digitala verktyg går det att dela kunskaper genom olika funktioner som ex-

empelvis internet (Säljö, 2014). Digitala verktyg kan också vara medierande via genom-

gångar i helklass till eleverna, eftersom många klassrum idag är rustade med digitala hjälp-

medel. Digitala verktyg kan beskrivas som en vidareutveckling av språket. Det kan ses 

som en vidareutveckling då digitala verktyg kan förmedla det vi människor säger men 

också vidare utveckla det då det kan skickas till fler på en och samma gång och förklara 

med ord, bild och ljud på en och samma gång (Säljö, 2014).    
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 4-6 beskriver att de arbetar med 

och hanterar digitala verktyg kopplat till ämnet svenska med inriktning på läsförståelse och 

skrivinlärning. Frågeställningar är:  

- Hur digitala verktyg används av lärare i svenskämnet inriktning läsförståelse 

och skrivinlärning?  

- Vilka möjligheter och utmaningar upplever lärare vid användning av digitala 

verktyg i svenskundervisning med inriktning läsförståelse och skrivinlärning? 

- Vilken kompetensutveckling får lärare kring digitala verktyg och dess orosmo-

ment?  
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4. Metod  

Metodavsnittet inleds med valet av undersökningsmetod för denna studie. Vidare kommer 

urvalet, tillvägagångsätt och analysmetoden presenteras. Därefter kommer tillförligheten 

och äktheten presenteras och slutligen kommer de etiska övervägandena som gjorts under 

studien att presenteras.  

4.1 Undersökningsmetod 

Kvalitativa studier är ett begrepp som beskriver flera olika typer av intervjustudier. Kvali-

tativ metod används främst för att införskaffa kunskaper om förståelse som inte går att 

mäta i siffror samt förståelse av olika fenomen. Kvalitativa studier är vanligtvis tolkande 

och handlar om att skaffa en djupare förståelse av det som blir sagt under intervjun och 

respondentens sociala verklighet (Bryman, 2011). I denna studien användes semistruktu-

rerade intervjuer som är en medelväg mellan strukturerade och ostrukturerade intervjuer 

(Eliasson, 2006). I en semistrukturerad intervju är det viktigt att frågorna som ställs är 

öppna eller har breda teman som intervjun ska centraliseras kring (Alvehus, 2013). Inter-

vjuguiden (bilaga 1) innehåller frågor som bygger på teman som den som forskar vill un-

dersöka och skaffa förståelse om. I vilken ordning man ställer frågorna har ingen betydelse 

och kan ändras utifrån intervjuns gång. Med en semistrukturerad intervjuguide finns möj-

ligheten att bygga vidare på informationen som framkommer under intervjun och få nya 

kunskaper och förståelse genom att ställa genomtänkta följdfrågor under intervjuns gång 

och det är viktigt att inte ställa ledande frågor (Bryman, 2011). Vid kvalitativa undersök-

ningar är det vanligt att ha ett fåtal respondenter och använda deras erfarenheter, förståelse 

och upplevelser som grund för studiens resultat (Ahrne & Eriksson-Zetterqvist, 2011). I 

studien intervjuades fem grundskolelärare i årskurs 4–6.  

4.2 Urval 

I studien intervjuades fem verksamma lärare i grundskolan 4–6 med behörighet i ämnet 

svenska. Kriterierna för att delta i undersökningen var att lärarna skulle vara utbildade och 

aktivt använda digitala verktyg i undervisning i svenskämnet. Lärarna skulle också ha er-

farenheter och kunskaper i användning av digitala verktyg så att intervjuerna skulle bidra 

med så relevant information som möjligt. Under en verksamhetsförlagd utbildning kontak-
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tades två av lärarna för att diskutera digitala verktyg i undervisningen. Dessa lärare tillfrå-

gades och valde att delta i studien. Lärarna valdes till en början ut genom ett bekvämlig-

hetsurval. Efter deltagande tillfrågades dessa lärare om de kände till fler lärare som kunde 

tänka sig att delta och genom snöbollsurval bokades ytterligare tre respondenter. Snöbolls-

urval innebär att den som intervjuar får kontakt med en eller en mindre grupp individer 

som är relevanta för undersökningen och forskningsfrågorna och via dem får kontakt med 

andra individer som är relevanta för undersökningen (Alvehus, 2013; Bryman, 2011).      

4.2.1 Presentation av lärare som deltagit i intervjuerna    

Lärare 1: Lärare i årskurs 4–6 inom svenska och de samhällsorienterade ämnena. Har tidi-

gare arbetat på två andra skolor. Har arbetat i 24 år inom grundskolan och har utbildning 

1–7. Arbetar i årskurs fem och besitter erfarenhet av arbete i undervisningen med digitala 

verktyg.  

Lärare 2: Lärare i grundskolan 4–6 i svenska och de samhällsorienterande ämnena. Har 

arbetat som lärare i 19 år på grundskolan och arbetar i årskurs 4. Gick utbildning 1–7. Har 

mycket erfarenhet av digitala verktyg i undervisning och har genomfört flera fortbildningar 

inom olika digitala verktyg.   

Lärare 3: Lärare i grundskolan 4–6 i svenska och alla ämnen förutom de estetiska ämnena. 

Arbetar just nu i en årskurs 4 med svenska och engelska. Har arbetat i grundskolan i 27 år 

men utbildade sig till lärare 2005. Erfarenheter av digitala verktyg i undervisningen.  

Lärare 4: Lärare i grundskolan 4–6 i svenska, engelska, matematik och de samhällsorien-

terade ämnena. Utbildad grundskolelärare 4–6 och har arbetat som lärare i ett år. Erfaren-

heter av digitala verktyg i undervisningen.  

Lärare 5: Lärare i grundskolan 4–6 i svenska, engelska, matematik och idrott. Utbildad 

grundskolelärare 4–6 och arbetat som lärare i två år. Har goda kunskaper i digitala verktyg 

då hen är IT-pedagog.  
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4.3 Tillvägagångssätt 

I början av studien kontaktades olika lärare angående förfrågan om deltagande genom att 

skicka ut information om studien och dess syfte tillsammans med de kriterier som krävdes 

för deltagande. De lärare som blev kontaktade och visade intresse fick en samtyckesblan-

kett (bilaga 2) som informerade om deras rättigheter och hur intervjun skulle gå till samt 

att intervjun skulle spelas in. Intervjuerna bokades och transkriberingen gjordes direkt efter 

varje intervju. Transkribering är en process som tar tid och det är viktigt att avsätta tid för 

att transkribering av intervjuns ljudinspelning (Denscombe, 2016).  

Innan intervjuerna genomfördes, fick de som deltog skriva under samtyckesblanketten och 

återigen informerades om att intervjun blev inspelad via dator. Det informerades också om 

att informationen kommer att hanteras konfidentiellt. Intervjuerna spelades in på dator ef-

tersom intervjuaren då kunde lägga fokus på hur respondenten uttrycker sig och fortsätta 

med följdfrågor för att få ytterligare information om ämnet. Följdfrågor är något som ger 

möjligheten att skapa ett samtal och få respondenten att känna sig bekväm (Alvehus, 2013; 

Bryman, 2011). På vilken plats intervjuerna skulle vara planerades innan intervjuerna ge-

nomfördes och de genomfördes i privata grupprum på den skolan respondenten arbetar på. 

Detta för att få den som intervjuades att känna sig bekväm och inte bli störd av ljud eller 

annat (Denscombe, 2016). Alla intervjuerna genomfördes under arbetstid förutom en in-

tervju som genomfördes efter arbetstid. Intervjuerna varade mellan 20–30 minuter bero-

ende på hur mycket som blev sagt och hur många följdfrågor som blev ställda.  

4.4 Analysmetod  

I analysen av det transkriberade datamaterialet påbörjades metoden kodning. När material 

ska analyseras användes kodning för att för att separera värdefull information för studien 

från överflödig och oväsentlig dito (Bryman, 2011). Vidare använde jag mig av kvalitativ 

innehållsanalys för bearbetning av materialet och sökande efter bakomliggande teman 

(Bryman, 2011). 

Analysprocessen gick vidare genom något Alvehus (2013) beskriver som tre grundläg-

gande arbetssätt. De tre processerna är att sortera, reducera och argumentera (s.110). Det 

första som gjordes efter att allt material var insamlat var att skapa en förtrogenhet med 

materialet genom att läsa det flera gånger och börja tänka på vad informationen handlade 
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om. Därefter började materialet sorteras in i olika kategorier, något som kallas tematisering 

(Alvehus, 2013). De olika kategorierna som framkom var motivation, möjligheter och ut-

maningar med digitala verktyg i undervisningen, fortbildningar i digitala verktyg och för-

hållningsätt gentemot digitala verktyg. Det är i denna process viktigt att inte låsa sig till 

några kategorier direkt samt se om några kategorier hör ihop eller kan vara underkategorier 

(Alvehus, 2013; Bryman, 2011). Det andra steget som gjordes i analysen var att reducera 

materialet. Reducering av materialet är viktigt då inte allt från empirin kan redovisas eller 

är relevant i resultatet, då det inte besvarade syftet och frågeställningarna. Det är viktigt att 

i denna fasen inte reducera för mycket eftersom det ska visa en rättvis bild av den inform-

ationen som framkom under intervjuerna (Alvehus, 2013). Analysen reducerades utifrån 

studiens syfte och frågeställningar för att få så relevant information som möjligt. Det tredje 

och sista steget är att argumentera och det handlar om att dra slutsatser utifrån analysen 

och studiens syfte. Det är här texten som presenteras för läsaren börjar ta form och det är 

viktigt att under hela analysprocessen vara aktiv i sitt skrivande (Alvehus, 2013).      

4.5 Tillförlitlighet och äkthet 

Bryman (2011) belyser att begreppen reliabilitet och validitet kan bytas ut och använda 

begreppen tillförlitlighet och äkthet. Begreppet tillförlighet handlar om att de som deltagit 

i studien får ta del av resultatet, att de regler som finns följs samt att alla delar av forsk-

ningsprocessen redovisas. Det handlar också om att inga personliga åsikter ska påverka 

resultatet (Bryman, 2011). Äkthet handlar om att ge en korrekt bild av informationen som 

framkommit under intervjuerna och att de tolkats korrekt (Bryman, 2011). De som inter-

vjuades fick också resultatet tillskickad när det var färdigställt. För att studien skulle uppnå 

äkthet fick de som deltagit på intervjuerna tillskickad informationen de gav när analysen 

var sammanfattad med frågorna. Detta för att varje lärare skulle godkänna informationen 

och att ingen feltolkning skulle förekomma.  

4.6 Etiska övervägande 

I studien har de fyra forskningsetiska aspekterna använts, vilka är informationskravet, sam-

tyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om 

att den som forskar ska informera den deltagande om deras uppgift i undersökningen och 

vilka villkor som gäller. Respondenterna ska informeras om syftet med studien. Samtyck-
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eskravet handlar om att informera deltagaren om dennes villkor. Deltagaren ska också in-

formeras om att det vid vilken som helst tid ska kunna avbryta och inte delta i undersök-

ningen längre. Konfidentialitetskravet handlar om att den data som insamlas ska omhand-

tags konfidentiellt, vilket betyder att information som är personlig inte ska vara tillgänglig 

eller blir använd av personer utan behörighet. Nyttjandekravet är att informationen endast 

ska användas till denna studie och inget mer (Vetenskapsrådet, 2002). De som deltog i 

intervjuerna fick skriva under på en samtyckesblankett där studiens syfte framkom, hur 

data skulle samlas in och använda samt att de under vilken tidpunkt som helst kunde av-

bryta och välja att inte vara delaktiga utan några speciella orsaker. Det framkom också att 

de som deltog är anonyma och ingen information med namn, var de arbetar samt vem som 

sagt vad framkommer i resultatet. 
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5. Resultat 

I resultatet redovisas analysen av det empiriska materialet, de kategorier som genererades 

under analysen samt relevant information för studiens syfte och frågeställningar. Studiens 

frågeställningar är:  

- Hur digitala verktyg används av lärare i svenskämnet inriktning läsförståelse 

och skrivinlärning?  

- Vilka möjligheter och utmaningar upplever lärare vid användning av digitala 

verktyg i svenskundervisning med inriktning läsförståelse och skrivinlärning? 

- Vilken kompetensutveckling får lärare kring digitala verktyg och dess orosmo-

ment?  

5.1 Läsförståelse 

Under läsförståelseutbildningen använder lärarna digitala verktyg på varierande. Det alla 

lärarna har gemensamt är att de använder sig mycket av sina digitala tavlor, som exempel-

vis Clevertouch, för att kunna involvera klassen vid läsförståelsefrågor och visa exempel 

på hur en elev kan visa sina kunskaper och förståelse för den text den läst. Lärare 1 använ-

der digitala verktyg för att visa bilder och diskutera med eleverna utifrån vad de läst. Det 

kan vara en bild i en bok som eleverna samtalar om och svara på frågor om för att skaffa 

sig en djupare förståelse och dela kunskaper med varandra.  

Vi håller på med ett bokprojekt. där vi läser gemensamt en bok som heter ”Isporten” 

och då använder jag bilder mycket via Clevertouch. För att ställa frågor till texten och 

gör Powerpoint med olika uppgifter mot boken som funderingar och annat. (Lärare 1)  

Lärare 2 använder sig bara av digitala verktyg vid arbete med läsförståelse för att visa 

elever exempel på svar på läsförståelsefrågor och ge elever exempel på vilka kunskaper 

som räcker till för de olika nivåerna i bedömningsmatrisen. Eleverna får också möjlighet 

att få frågor och uppgifter upplästa via iPad om det önskas, men de är tvungna att svara 

med papper och penna. Lärare 3 använder sig av mycket digitala verktyg vid läsförståelse 

och eleverna får alltid möjlighet att lyssna på de texter som blir lästa. Lärare 3 använder 

även Clevertouch för att visa elever exempel på olika svar till uppgifterna och använda sig 

av bilder för diskussioner där eleverna får dela med sig av sina kunskaper. När eleverna 

läser är avsikten att läromedel även ska finnas digitalt så att eleverna får möjlighet att träna 
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på både digital och analog läsning. Det finns även möjlighet att använda hörlurar när ele-

verna läser. Detta för att kunna följa med i texten och få kunskaper om hur ord uttalas. 

Lärare 3 beskrev också att de använder iPad vid läsning då det går att söka upp texter på 

internet och på så sätt ha flera möjligheter för eleverna. Vidare beskrev lärare 3 ett exempel 

där de hade arbetat med nordiska språk och genom digitala verktyg fick eleverna möjlig-

heten att läsa och jämföra ord och texter.  

Vi hade en student för ett tag sen som undervisade lite i svenska med grannspråken 

och då fick de läsa en text via iPad på norska och jämföra den med den svenska be-

rättelsen som de sökte upp texten på nätet. De fick också möjligheten att lyssna på 

texten och söka upp ord som de tyckte var svåra på norska och svenska. (Lärare 3) 

I analysen av hur lärare 4 och 5 använder sig av digitala verktyg i läsförståelsen framkom 

det att detta inte görs i stor utsträckning. Lärare 4 använder sig inte av digitala verktyg vid 

läsning men nyttjar Activboard för genomgångar. Lärare 5 använder sig av Clevertouch 

för genomgångar och för att visa exempel på läsförståelsefrågor och svar. Lärare 4 belyste 

att eleverna kan använda sig av iPad när de läser och får ha hörlurar men att detta är något 

som måste bokas då det bara finns i begränsad mängd. Det beskrevs som något som tog tid 

och därför brukade hon använda böcker och papper i läsförståelsen. Det framkom även att 

lärare 4 tillåter elever med svårigheter att använda sig av dator under läsning och läsför-

ståelseuppgifter, då eleverna får läsa texten via dator och efter varje stycke de läste får de 

frågorna automatiskt i texten. Om eleven inte svarar korrekt på denna frågan får eleven 

hjälp genom tips vart i texten eleven kan leta i programmet som blev används. Detta är 

frågor som är lätta i början men är en progression där det blir allt svårare. I dessa program 

kan läraren skanna in texter som ska läsas och lägga in frågor som är relevanta vilket ger 

denna möjligheten att fritt välja texter som nödvändigtvis inte behöver komma från läro-

medel. Eleverna som uppvisade svårigheter fick också lyssna på texten med hörlurar då 

det hjälpte eleven att fokusera på innehållet och kunna lyssna på hur ord uttalas. Det fram-

kom även under analysen av informationen från lärare 4 att det är positivt om eleverna ges 

möjligheten att lyssna på texter som de läser men att det tar tid då digitala verktyg inte 

finns för varje elev utan bokning. Eleverna får också möjlighet att arbeta med texter digitalt 

hemma som de får läxor på men alla eleverna har inte denna möjligheten. Lärare 4 har 

därför ett samarbete med biblioteket där eleverna får komma och få hjälp med läsläxor.     
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5.2 Skrivinlärning 

Under analysen framkom det att anledningarna till nyttjande av digitala verktyg vid 

skrivinlärning i stort sett samstämde mellan lärarna. Lärare 1 använder sig av digitala verk-

tyg vid allt skrivande förutom när eleverna planerar hur de ska skriva och vid korta texter. 

Clevertouch används i undervisningen för att visa eleverna olika texter och dess uppbygg-

nad, eftersom eleverna får se hur de ska tänka och vad som är viktigt för den typ av text 

som ska skrivas. Eleverna använder sig av iPad när de skriver längre texter. Lärare 1 och 

5 ser flera fördelar med digitala verktyg, bland annat att eleverna skriver längre och mer 

detaljerade texter. De digitala verktygen ger även eleverna möjligheten att direkt ändra i 

sin text, något som inte går när eleverna skriver med penna och papper eftersom de då 

måste sudda och det blir en mer krävande process. Lärare 2 beskrev att digitala verktyg 

används när eleverna skulle skriva längre texter:   

När vi skriver längre texter är det en stor fördel att använda iPad. Eleverna orkar skriva 

längre texter och om det blir fel kan de sudda lätt. De ser även snabbt när det blir fel 

eftersom iPad reagerar på tokigheter. Alla får snygg handstil. (Lärare 2)  

Lärare 3 beskrev att vid skrivinlärning och skrivande av längre texter använder eleverna 

sig av iPad och upplever att eleverna skriver längre, bättre och hittar skrivglädjen vid skriv-

ning med digitala verktyg. Läraren upplever även att det är bättre att skriva längre texter 

med hjälp av digitala verktyg då texten blir snyggare och att eleverna får hjälp med rättstav-

ning där de får se hur ord ska skrivas och kan fokusera på själva innehållet. Lärare 3 be-

skrev även att det underlättar för läraren då det blir lättare att tyda vad eleven skriver och 

ge kommentarer i texten samt att eleverna får möjlighet att söka upp ord som leder till 

större ordförråd och förståelse. Lärare 4 uttryckte att:  

Större texter och mer bearbetning är det dator som gäller. Jag ser mycket fördelar med 

skrivinlärning och skrivandet på dator. Jag brukar lägga in stavningskontroller och då 

får eleverna möjlighet att se hur det ska stavas. (Lärare 4)  

Lärare 4 beskriver fortsättningsvis att elever som uppvisar svårigheter alltid får tillgång till 

skrivande med dator. Activboard används då eleverna kan se hur texter ska vara uppbyggda 

och få tips på hur de kan skriva för att förbättra sina texter. Vidare upplever lärare 4 att 

skrivande med digitala verktyg hjälper läraren då det blir lättare att kommentera och rätta 

elevernas texter. Eleverna behöver dessutom inte lägga fokus på att sudda bort då det går 
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att rätta direkt i texten vid skrivning med digitala verktyg. Lärare 5 använder sig av iPad 

vid skrivinlärning och allt skrivande i undervisningen men även mycket rättstavningspro-

gram då eleverna får en möjlighet att lära sig hur ord ska skrivas och kan direkt korrigera 

och bearbeta sin text. En annan fördel som lärare 5 upplever är att eleverna skriver längre 

och mer detaljerat.    

5.3 Lärarnas förhållningsätt gentemot digitala 
verktyg i undervisningen  

Under analysen av det empiriska materialet har det framkommit att lärarna ser på digitala 

verktyg som ett hjälpmedel med en positiv inverkan om det används rätt men att det kräver 

fortbildning och kunskaper. En av lärarna uttryckte att digitala verktyg är en nödvändighet 

för framtidens samhälle:  

Det är ett nödvändigt inslag då framtiden blir mer och mer digitaliserad. Så vi försöker 

få in det så mycket som det går. På denna skolan försöker vi tänka framåtsyftande 

genom att få in så mycket digitalt som möjligt i undervisningen. (Lärare 3)   

Fortsättningsvis var alla lärare överens om att det behövs mer kompetens och att fortbild-

ningar behövs samt att arbete med digitala verktyg tar tid att lära sig.  Lärare 1, 2, 3 och 5 

hade alla fått fortbildningar i olika digitala verktyg och hur de kan användas. Lärare 4 hade 

inte blivit erbjuden att få ökad kompetens inom digitala verktyg och beskrev att skolan 

varken erbjöd kunskap eller någon information om var det kan erhållas:  

Jag har inte fått någon fortbildning. Vi gick igenom lite på högskolan där vi fick tips 

vad vi kan använda men inte så mycket om det tillexempel var ett barn som är dys-

lektisk och dem kanske behöver något uppläst från en bok. Man fick reda på att det 

fanns hjälpmedel men inte hur man ska göra eller var det fanns. Jag fick mer inform-

ation om det. (Lärare 4)  

Vidare i analysen av materialet var ett samband uppenbart eftersom alla lärare som deltog 

yttrycker positivitet till användningen av digitala verktyg vid läsning och skrivning, men 

också att de ansåg att det är viktigt att inte bara skriva och läsa via digitala verktyg men 

även arbeta med tryckt form:  
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Utvecklingen har gått fort och ibland hade det varit bra med mer fortbildning. Jag 

tycker det är viktigt att skolan hänger med i utvecklingen samtidigt som det är viktigt 

att kunna hantera ”papper och penna” också. (Lärare 2)  

Det framkom också att lärarnas uppfattning är att eleverna arbetar bättre och mer fokuserat 

om de gör något som intresserar samt motiverar dem, något som användningen av digitala 

verktyg gör men att det var viktigt att eleverna också arbetar med analoga verktyg.  

5.4 Digitala verktyg i undervisningen 

I följande del redovisas vilka digitala verktyg som nyttjas främst vid undervisning men 

även de möjligheter samt utmaningar lärare upplever när de använder digitala verktyg i 

praktiken. 

5.4.1 Vilka digitala verktyg används? 

Lärare 1, 2, 3 och 5 använder sig av Clevertouch vid genomgångar, visar PowerPoints samt 

filmer och bilder. Clevertouch används även genom arbete med digitala läromedel för att 

kunna visa uppgifter och exempel samt för att ha diskussioner i helklass. De digitala verk-

tyg elever använder sig av är iPad, där eleverna har en var, och även hörlurar om det skulle 

behövas.  

Lärare 4 använder sig av Activboard vid genomgångar, för att visa exempel eller vid arbete 

med PowerPoints. Även här används iPad men på grund av en begränsad mängd på skolan 

är det något som behövder bokas i förtid. Vidare beskrev lärare 4 att elever som har läs- 

och skrivsvårigheter använder sig av dator i alla ämnen. 

5.4.2 Möjligheter  

Motivation och elevers glädje framkom återkommande under analysen av det empiriska 

materialet. Arbete med digitala verktyg är något eleverna tycker är roligt och att elevers 

motivation ökar när de är medvetna om att digitala verktyg ska användas för skrivande av 

texter, genomgångar eller vid läsning. Lärare 4 beskrev att eleverna lyste upp när de visste 

att digitala verktyg i undervisningen användes och tyckte det blev mycket roligare.  

Det märks att eleverna tycker det blir mer lustfullt och får mer motivation samt att de 

tycker allt med digitala verktyg är positivt. (Lärare 3)   
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Lärare 1 belyser att eleverna är positiva till användning av digitala verktyg i undervis-

ningen och att elever som är i behov av digitala verktyg som hjälpmedel tycker att under-

visningen blir roligare. Lärare 2 beskriver också att eleverna tycker det blir roligare och 

mer motiverande samt att det blir en form av socialt samspel där de hjälper varandra och 

visar intressanta och roliga saker. Lärare 2 ger eleverna möjligheten att själva bestämma 

hur de ska arbeta och får då välja antingen digitala verktyg eller papper och penna för att 

eleverna ska kunna få inflytande på sitt eget lärande. Lärare 5 belyser att det är en möjlighet 

att få eleverna engagerade via arbete med digitala verktyg och upplever att elever blir mer 

motiverade när de ska arbeta med, till exempel, iPad. Det illustreras också i hur eleverna 

arbetar och att det vid användning av digitala verktyg ofta blir ett bättre slutresultat.  

5.4.3 Utmaningar 

En utmaning alla lärare nämner i sina intervjuer är risken att eleverna inte gör det de ska 

och leker eller gör annat vid användningen av digitala verktyg. Det framkom i intervjuerna 

att detta inte gäller alla elever men att läraren alltid måste vara uppmärksam och bevaka 

sina elever vid användningen så att det inte bedrivs andra aktiviteter än det som är planerat. 

Samtliga lärare beskriver att de hela tiden måste vara på vakt så inga elever gör annat då 

det är lätt att trycka sig in på YouTube eller liknade applikationer:  

Ibland kan det bli tokigt då de går in på andra sidor som de inte ska som YouTube. 

Det är bara en handfull som gör det. Jag ser mer en fördel med digitala hjälpmedel 

som jag sa innan att de måste lära sig då det blir mer digitaliserad. Jag går ju inte runt 

som en polis och kollar men jag står ju inte still. Jag är mobil så att jag ser om till 

exempel en gör det den inte ska. För att kunna ha kontroll. (Lärare 3)  

Lärare 4 beskriver fortsättningsvis att elever har lätt för att stänga ned applikationer när de 

arbetar med dator eller iPad. En metod lärare 4 använder sig av för att förhindra detta så 

mycket som möjligt är att blockera internet för eleverna. Genom att ha lösenord för att 

använda internet. Lärare 1, 2 och 3 uttrycker att det flesta eleverna har förmågan och kom-

petensen till att göra det de ska samt för användning av digitala verktyg som iPad. Lärare 

5 upplever att eleverna ofta har kunskapen och kompetensen att arbeta med digitala verktyg 

men att de håller några lektioner för att lära eleverna hur man hanterar, i deras fall, iPad. 

Lärare 4 anser däremot att det behövs fler genomgångar för att öka elevernas kunskaper 

om hur och varför digitala verktyg ska brukas snarare än själva användningen av verktyget.  
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Alla lärarna anser att det är viktigt att inte bara skriva med hjälp av digitala verktyg då 

eleverna måste lära sig finmotorik, särskilt hur man skriver och formar bokstäver för hand. 

En av lärarna uttryckte att: 

Vissa elever har digitala verktyg som anpassning då de har problem med motoriken 

av skrivandet. Givetvis ska de lära sig skriva också men då kommer iPad in som ett 

hjälpmedel när man ska skriva längre texter. (Lärare 1) 

Alla lärare beskriver att motoriken som behövs kan bli påverkad om eleverna endast skri-

ver med hjälp av digitala verktyg och därför är det viktigt att eleverna får skriva texter med 

hjälp av papper och penna. Lärare 4 beskriver det viktiga i att eleverna får den kunskap 

och finmotorik som behövs tidigt då det krävs alltmer skrivande för hand i de högre års-

kurserna. Lärare 1 beskriver att eleverna måste arbeta med skrivandet för hand så de kan 

skriva snyggt och läsligt. Detta är en risk som förekommer om eleverna endast skriver med 

hjälp av ett tangentbord. Lärare 2 belyser det väsentliga i att lära elever att skriva och forma 

bokstäver för hand och inte endast skriva via digitala verktyg då eleverna behöver finmo-

toriken som krävs för skrivandet för hand.   

5.6 Sammanfattning av resultat 

Utifrån resultatet presenteras en sammanfattning utifrån de rubriker som presenterats. Un-

der rubriken Läsförståelse är alla lärare överens om att digitala verktyg är ett hjälpmedel 

som har en positiv påverkan på läsförståelsen. Digitala verktyg används på flera sätt och 

lärarna nyttjar digitala tavlor vid genomgångar med eleverna för att visa läsförståelseex-

empel på frågor och svar som eleverna får se. De använde även bilder för att skapa dis-

kussioner om texter och där eleverna får dela sina kunskaper och förståelse med varandra. 

Hörlurar finns tillgängligt för elever som vill lyssna på texten för att lättare fokusera på 

innehåll och hur ord uttalas. Även under rubriken Skrivinlärning är alla lärare överens om 

att digitala verktyg gör att eleverna skriver längre och bättre texter. Det beskrivs också att 

användning av digitala verktyg leder till att eleverna skriver snyggare och det blir lättare 

att ändra sina texter om det skrivs digitalt. Det framkom även att skrivinlärning digitalt är 

en fördel då eleverna kan se hur ord stavas och kan söka upp dem via nätet för att skaffa 

sig förståelse. Under rubriken Lärarnas förhållningsätt gentemot digitala verktyg i under-

visningen framkom det att när lärarna har rätt inställning och kunskaper gentemot digitala 
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verktyg i undervisningen kan elevernas motivation och resultat höjas. Det som också be-

skrivs är hur viktigt det är med fortbildningar inom digitala verktyg och att det är viktigt 

då skolan och samhället blir alltmer digitaliserat. Vidare rapporterar lärarna att elever har 

ett positivt förhållningsätt gentemot digitala verktyg och anser att det är intressantare och 

roligare att arbeta än med papper och penna. Slutligen under rubriken Digitala verktyg i 

undervisningen belyser alla lärare att digitala verktyg i undervisningen är något positivt då 

det höjer elevernas motivation och ger möjlighet till fler kunskaper då eleverna arbetar 

bättre och mer fokuserat. Det framkom att utmaningar som digitala verktyg medför i under-

visningen är att elever måste ha kompetensen att använda dem korrekt. Det framkom även 

att lärarna måste vara uppmärksamma då eleverna lätt kan trycka sig vidare på hyperlänkar 

eller spel som inte är en del av lärandemomentet. Slutligen anser alla lärare att inte allt 

skrivande kan ske via digitala verktyg då eleverna måste få färdigheter och finmotoriken 

att forma bokstäver och skriva för hand.    
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6 Diskussion 

I följande avsnitten diskuteras om studiens metodval följt av en resultatdiskussion där in-

formationen från de intervjuade lärarna ställs i relation till tidigare forskning inom ämnet. 

Slutligen kommer avslutande ord och vidare forskning att belysas.   

6.1 Metoddiskussion 

Valet att använda ett semistrukturerad intervjuformulär gjordes för att det ger möjlighet att 

få information som besvarar studiens syfte och frågeställningar eftersom det erbjuder en 

struktur som håller sig till ämnet men samtidigt möjliggör djupare insikter i vissa frågor. 

Bryman (2011) belyser att genom att använda ett semistrukturerad intervjuformulär får den 

som intervjuar möjligheten att få nya infallsvinklar genom att kunna ställa följdfrågor (Bry-

man, 2011). Formuläret gav möjligheten att få fördjupad information från intressanta re-

sonemang för att lättare tolka data för att bidra med värdefulla synvinklar och perspektiv 

för studien. Att använda sig av ett intervjuformulär är något som resulterade i mer inform-

ation och gav ett tillräckligt underlag och förståelse om studiens syfte och frågeställningar. 

Intervjuerna genomfördes på skolan där deltagarna arbetar och i enskilda grupprum så att 

ingen utomstående skulle störa med ljud eller annat. Detta gjordes även för att den inter-

vjuade skulle känna sig trygg och bekväm för att få ett så öppet och fritalande samtal som 

möjligt (Denscombe, 2016). Innan intervjuerna fick de som deltog läsa och skriva under 

en samtyckesblankett där de informerades om studiens etiska överväganden som till ex-

empel att allt som sägs hålls konfidentiellt. Denscombe (2016) belyser det viktiga med att 

dela med sig av etiska aspekter av studien så att de som deltar kan känna sig trygga och 

samtala fritt. Det är också viktigt att de frågor som ställs i intervjun är genomtänkta och att 

den som intervjuar är insatt i materialet för att få ett naturligt samtal (Bryman, 2011). För 

att uppnå äkthet i studien, som handlar om att ge en rättvis bild av den erhållna informat-

ionen (Bryman, 2011), fick deltagarna en sammanfattning av det som blev sagt så de fick 

godkänna för att minska risken för feltolkningar. Studien har därmed fått en försäkran att 

inget blivit feltolkad och speglar verkligheten så bra som möjligt.   

Urvalet i studien kunde ha varit större då det endast var fem deltagare, men det har samti-

digt bidragit till att författaren har haft möjlighet att fördjupa sig i det som sagts för att få 

ökad förståelse. Efter analysen av materialet framkom det att det fanns tillräckligt med 

relevant information för att besvara syfte och frågeställningar. I en kvalitativ intervju bör 
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det delta 15 stycken plus minus tio stycken (Kvale & Brinkmann, 2014). Urvalet i studien 

var från en början ett bekvämlighetsurval och därefter ett snöbollsurval. Detta betyder att 

de som redan har tackat ja till att delta uppger information om andra lärare som de tror kan 

vara relevanta för studien (Alvehus, 2013; Bryman, 2011). Det kan diskuteras om detta 

påverkar resultatet då de som deltog troligen har kontakt och tänker relativt lika om ämnet 

studien undersöker, vilket skulle kunna påverka studiens tillförlitlighet. Det går även att 

diskutera om deltagarna i studiens relativt lika utbildning påverkar hur de påverkar deras 

sätt att resonera.  Det går även att diskutera om de som deltar i studien har samma utbild-

ning och om detta kan leda till att de tänker och resonerar lika. Det går också diskutera att 

två av de lärare som deltar har kort erfarenhet och är relativt nyexaminerade. Detta är något 

som gör att de inte har så mycket erfarenheter men samtidigt kan vara positivt då de besitter 

nyare forskning och en nyare utbildning.  

Transkriberingarna genomfördes direkt efter varje intervju och det var minimum en dag 

mellan intervjuerna då transkribering tar tid och inte bör förhastas (Denscombe, 2016). 

Studiens analys är byggd på en kvalitativ innehållsanalys vilket innebär att transkribering-

arna blir genomlästa flera gånger, för att författaren vidare skapar teman utifrån vad som 

framkommer från informationen. Denna formen av analys är den som oftast förekommer i 

kvalitativa studier (Bryman 2011). Detta har gjort att det tydligt har framkommit vad de 

olika lärarna sagt samt vilka skillnader och likheter som finns. Det blev enkelt att skriva 

resultatet då det framkom teman under analysen där det sammanfattades vad responden-

terna uttryckte.  

6.2 Resultatdiskussion 

I följande del sätts analysen av det empiriska materialet i relation till tidigare forskning 

inom ämnet digitala verktyg i undervisningen gentemot läsförståelse och skrivinlärning. 

Syftet och forskningsfrågorna kommer besvaras utifrån det material som framkommit un-

der studien.   

6.2.1 Läsförståelse och skrivinlärning 

En aspekt som framkom under intervjuerna från samtliga lärare var att läsning som sker 

via digitala hjälpmedel ger eleverna möjlighet att fokusera på innehållet och budskapet i 

texten. Det ger också eleverna möjligheten att få lyssna på hur ord ska uttalas. Lärarna 
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upplevde även att elever som har lässvårigheter och får lyssna på texten medan de läser får 

bättre läsförståelse och mer flyt i läsningen. Trageton (2014) belyser att digitala verktyg 

som ljudböcker och datorer ger eleverna möjlighet att styra tempot när de lyssnar på böcker 

och kan därför hänga med i texten när de läser utifrån egen förmåga. Detta leder till att 

elever får en bättre läsförståelse och läsfärdigheter (Trageton, 2014). Eleverna har vid läs-

ning med digitala verktyg även möjlighet att förstora texten och söka upp ord som de be-

höver mer kunskaper om (Jedeskog, 1998). Lärarna i studien lyfte även fram att elever som 

använde digitala verktyg kan söka upp ord för att skapa sig en förståelse, något som ansågs 

som en fördel med digitala verktyg. 

  

Lärare 3 beskrev att digitala verktyg används vid läsning och att det går att söka upp olika 

texter som eleverna läser via nätet. Det som kan vara negativt är att eleverna då kan trycka 

sig vidare och göra saker som de inte ska eller bli distraherade av annat. Holmberg (2016) 

belyser att elever som läser via nätet kan ha det svårare då de måste ha bra blickkontroll 

eftersom reklam och annat kan göra att eleverna tappar fokus på det som blir läst vilket 

påverkar läsförståelsen negativt (Holmberg, 2016). Denna typen av orosmoment var något 

alla lärare ansåg vara en nackdel då det kom till arbeta med digitala verktyg. Singer och 

Alexander (2017) beskriver att elever som använder digitala verktyg som hjälpmedel vid 

läsning behöver besitta fler färdigheter än vid läsning i tryckt form. De färdigheter som 

behövs är manövrering i texten, hur själva digitala verktyget fungerar och att kunna göra 

flera saker samtidigt (Singer & Alexander, 2017). Lärare i studien som använde sig av 

digitala verktyg för undervisning av läsförståelse ansåg att eleverna fick bättre resultat men 

studier visar att elever som läser med digitala verktyg får sämre resultat i läsförståelsen 

(Singer & Alexander, 2017). Det som är den stora skillnaden är att lärare använde mest 

digitala verktyg i läsförståelsen för att visa exempel på hur det gick eller visa bilder för 

diskussion. Skolverket (2018) belyser att genom att visa flera strategier och möjligheter 

ger du eleverna större möjlighet att förstå och lära. Ganapathy (2016) skriver att det genom 

arbete med bilder och att visa exempel genom digitala verktyg ger eleverna större möjlig-

het att förstå och skapa lässtrategier (Ganapathy, 2016). Detta kan ge en fördel, men lärarna 

i studien ansåg också att elever som läser via digitala verktyg fick bättre förståelse för 

texten. Här fungerar också digitala verktyg som en vidare utveckling av språket då läraren 

får möjlighet att arbeta med bilder, ljud och ord. Som kan kopplas mot den sociokulturella 

teorin där elever lär sig genom att samarbeta men i detta fallet samarbete mellan varandra 

och digitala verktyg.   
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Lärare 4 beskrev att flera elever behöver mer kunskap om hur de ska använda digitala 

verktyg. De andra lärarna beskrev att de flesta elever har god kompetens för användningen 

av digitala verktyg men att det finns elever som är i behov av mer kunskaper. Forskning 

belyser att lärare måste avsätta tid till att lära sina elever hur de använder sina digitala 

verktyg (Voulle, 2014). Att utvecklas till att ha kunskap och kompetens för att använda 

digitala verktyg som talsyntes vid läsning är något som kan ta tid men är viktigt (Voulle, 

2014; Liberg 2008). Utifrån resultaten som framkommit i studien går det att slutsatsen att 

digitala verktyg kan vara en fördel vid inlärning av läsförståelse men att det inte är någon 

fördel som eleverna besitter vid läsning trots goda digitala kompetenser. Det går också 

utläsa att flera av lärarna i studien upplever digitala verktyg som en fördel vid läsförståelse 

då eleverna kan få lyssna på texten samtidigt som de läser vilket är något som ger dem en 

extra möjlighet att förstå innehållet bättre. Det som framkom var att alla lärarna upplevde 

att digitala verktyg är något positivt som hjälper eleverna vid skrivning. Alla lärarna upp-

levde att elever skriver mer när det sker via digitala verktyg och att det resulterar i en bättre 

slutprodukt. Det framkom även att elever som skriver via dator skriver mer då de inte be-

höver lägga lika stort fokus på formande av bokstäver och kan göra direkta ändringar i 

texten utan att använda energi. De lärare som deltog i undersökningen beskrev också att 

elever som skriver med hjälp av digitala verktyg kan se direkt om ett ord skrivs fel och att 

de genom rättstavningsprogram kan få ett större ordförråd, samt mindre problem med stav-

ningen. Vincent (2006) beskriver att elever som skriver med digitala verktyg får mer skri-

vet och en mer detaljerad text samt att de har mindre risk att få skrivsvårigheter (Vincent, 

2006). Elever får lättare att konstruera en text och att textmängden ökar om det sker via 

digitala verktyg (Åkerfeldt, 2014). Lärarna ansåg att det är viktigt att inte endast arbeta 

med skrivning digitalt då elever ska lära sig att skriva för hand. De upplevde att elever som 

arbetar för mycket med skrivning digitalt kan sakna finmotoriken vilket kan vara ett pro-

blem när de skriver då de inte har fått träna nog.     

6.2.2 Förhållningsätt gentemot digitala verktyg  

En aspekt som alla lärarna i studien var överens om var att genom arbete med digitala 

verktyg i undervisningen upplever de att eleverna blir mer motiverade, arbetar bättre och 

hittar skriv- och läsglädjen. Forskning visar att genom arbete med digitala verktyg och en 

varierad undervisning får eleverna mer motivation och arbetar mer effektivt (Jedeskog, 
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1998; Löfving, 2012). Lärarna i studien beskrev också att dagens elever är positiva till 

användningen av digitala verktyg. Digitala verktyg kan också skapa nyfikenhet och in-

tresse för lärandemomentet (Jedeskog, 1998). I kommentarmaterialet för svenska går det 

att utläsa att läsning ska skapa läsglädje och nyfikenhet (Skolverket, 2017) vilket även 

lärarna i studien informerade om gällande läsning digitalt då elever är positiva och blir 

motiverade av arbete med digitala verktyg i undervisningen. Lärarna i studien var även 

positiva till digitala verktyg i undervisningen då de menade att det gör eleverna mer själv-

ständiga och behöver mindre hjälp från lärare (Jedeskog, 1998). Det kan också kopplas 

mot studiens ramverk som är sociokulturella teorin. Då digitala verktyg fungerar som en 

förlängning av språket (Säljö, 2014) genom att hjälpa eleverna utan en lärare. Eleven kan 

få informationen den behöver genom det digitala verktyget med hjälp av till exempel 

rättstavningsprogram i texten när eleven skriver fel vilket är intressant eftersom lärare då 

får mer tid att hjälpa de elever som har större svårigheter. Detta tyder på att elever får mer 

motivation genom arbete med digitala verktyg i 2undervisningen och att lärarnas upple-

velser och vad forskning visar till är överens.  

6.2.3 Utmaningar med digitala verktyg i undervisningen 

De utmaningar som framkom i analysen var den oro lärare känner över att elever lätt har 

tillgång till annat när det bedrivs undervisning med digitala verktyg. Lärarna var samstäm-

miga i att det är viktigt att kontrollera vad eleverna gör i lärandemomenten då det finns 

risk för att de klickar sig in på hyperlänkar, spelar eller gör annat än själva lärandet. Forsk-

ning belyser att det är vanligt bland lärare att inte känna att de har kontroll över vad ele-

verna gör bakom sina datorer eller andra digitala verktyg (Tallvid, 2014; Rasmusson, 

2014). Rasmusson (2014) beskriver att det är lärares arbete att lära eleverna att inte bedriva 

andra aktiviteter än det som är planerat samt att känna till de orosmoment som kan före-

komma i undervisningen med hjälp av digitala verktyg framkom också att lärarna inte fått 

mycket fortbildning inom digitala verktyg vilket går att se på som negativt då digitala verk-

tyg är något som tar tid att lära sig. Hur kan vi då lära eleverna digital kompetens? Jag 

anser att detta är ett problem men som lärarna själva beskrev så går det att lära sig på egen 

hand även om det inte är optimalt. Voulle (2014) beskriver att det är viktigt att lärare får 

utbildning då de i sin tur ska lära eleverna hur de hanterar digitala verktyg och ge kunskaper 

om digital kompetens (Voulle, 2014). Elmfeldt (2014) beskriver att lärare använder digi-

tala verktyg i undervisningen när de ska sammanfatta, inhämta information och klippa-
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och-klistra (2014), vilket sammanfaller med studiens resultat då det framkom att lärarna 

använder digitala verktyg vid fler tillfällen såsom presentationer och genomgångar. Är 

detta för att studien är några år gammal eller är det så att Elmfeldt (2014) har fel? Fortsätt-

ningsvis kan det diskuteras om problemet ligger i själva verktyget eller att vi inte har till-

räckliga kunskaper. Lärarna var positiva och såg flera fördelar till användningen men det 

märktes att de alla ville ha mer fortbildning i digitala verktyg vilket i sin tur kan reducera 

de utmaningar lärare upplever med att elever håller sig till sina arbetsuppgifter. Det har 

också framkommit i studien att det behövs digitala verktyg vilket anses viktigt då det inte 

ska behövas bokas datorer eller andra verktyg. Digitala verktyg är fortfarande en relativt 

ny komponent i skolan och det kommer därför ta tid innan vi ser alla fördelar och kan 

utnyttja dem till fullo.   

6.3 Avslutande ord 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 4-6 beskriver att de arbetar med 

och hanterar digitala verktyg kopplat till ämnet svenska med inriktning på läsförståelse och 

skrivinlärning. Frågeställningar är:  

- Hur digitala verktyg används av lärare i svenskämnet inriktning läsförståelse 

och skrivinlärning?  

- Vilka möjligheter och utmaningar upplever lärare vid användning av digitala 

verktyg i svenskundervisning med inriktning läsförståelse och skrivinlärning? 

- Vilken kompetensutveckling får lärare kring digitala verktyg och dess orosmo-

ment?  

Resultatet av studien visar att de lärare som deltog i studien arbetade på flera sätt med 

digitala verktyg. Lärarna i studien beskrev att vid läsning arbetar de inte så mycket med 

digitala verktyg, utan främst när eleverna diskuterar och får att skapa diskussioner i hel-

klass, som exempelvis visa bilder på digitala tavlor. De användes dock om eleverna vill 

använda hörlurar för att lyssna på uttal. Digitala verktyg användes mest vid skrivning av 

längre texter och lärarna var positiva till möjligheterna som finns, då eleverna fick möjlig-

het att använda sig av rättstavningsprogram. Lärarna upplevde också att eleverna skrev 

bättre och längre texter vid skrivning på digitala verktyg. Motivation var också något lä-

rarna såg på som en möjlighet då lärarna i studien upplevde att eleverna arbetade bättre 

och mer lustfyllt vid arbete med digitala verktyg. Det framkom också under studien att 

lärarna använde sig av olika digitala tavlor och lärplattor vid svensk undervisningen. Något 



 

 

34 

lärarna upplevde var att de var i behov av fortbildningar med digitala verktyg då utveckl-

ingen går snabbt. Fortbildning var också viktigt då lärarna i studien ville lära flera möjlig-

heter som finns vid arbete med digitala verktyg i svensk undervisningen. De utmaningar 

lärarna upplevde med digitala verktyg var att det behövde mer digital kompetens för ele-

verna och dem själva. Lärarna kände även att de tappade kontrollen när eleverna arbetade 

med digitala verktyg då det är lätt att de bedriver annan aktivitet som spel eller leker på 

nätet under undervisningsmomenten. Lärarna ansåg att det behövs mer fortbildningar kring 

hur de får bort orosmoment som lek vid undervisningen på digitala verktyg som tillexem-

pel lärplattor.     

6.3.1 Vidare forskning 

Mitt intresse för hur digitala verktyg används i undervisningen har under studiens gång 

intensifierats, vilket har lett till att jag vill vidga omfattningen av studien och undersöka 

hur det skiljer sig mellan länderna i Skandinavien. Det hade framförallt varit intressant att 

undersöka hur Norge arbetar med skrivinlärning eftersom den norska forskaren Trageton 

(2014) är grundaren till ASL (att skriva sig till läsning). Det skulle även vara intressant att 

undersöka hur mycket fortbildning i digitala verktyg som erbjuds till lärare i de skandina-

viska länderna för att jämföra hur lärare får hjälp med den nya tekniken i skolan.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. Vilken årskurs undervisar du? 
2. Vad undervisar du i för ämnen?  
3. Hur länge har du arbetat som lärare?  
4. Varför valde du läraryrket?  
5. Hur ser du på arbete med digitala verktyg i undervisningen?  
6. Vilka digitala verktyg använder du dig av i undervisningen?  
7. Hur arbetar du med digitala verktyg mot läsförståelse?  
8. Hur arbetar du med digitala verktyg i skrivinlärning?  
9. Vilka fördelar ser du med arbete med digitala verktyg i läsförståelse och skrivin-

lärning?  
10. Ser du några orosmoment i arbete med digitala verktyg i läsförståelse och skrivin-

lärning?  
11. När du planerar upp lektioner i läsförståelse och skrivinlärning brukar du planera 

in moment där du ska använda dig av digitala verktyg och vilka digitala verktyg 
använder du?  

12. Har du använd dig av metoden att skriva sig till läsning (ASL)?  
13. Är det något du vill tillägga som du inte fått sagt?  

Följdfrågor för mer fördjupning:  

Kan jag få något exempel? Varför tror du det? Varför tror du inte det? Kan du utveckla 
svaret? Har du erfarenheter av det/detta? Hur kommer det sig? Hur kommer det sig inte? 
Menar du detta? Finns det några fördelar/nackdelar?   
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Bilaga 2 

Hej! 
Jag heter Arne Rasmus Apall Dybvik och studerar grundskolelärar-utbildningen på Jönkö-
ping University. Jag arbetar just nu med ett forskningsprojekt där jag är intresserad av hur 
digitala verktyg blir använda i det ämnet Svenska, mer specifikt inom läsförståelse och 
skrivinlärning och vilka fördelar/nackdelar yrkesverksamma lärare ser/upplever. Jag vill 
också se vilka orosmoment ni som lärare upplever. Exempelvis att eleverna inte gör det de 
ska när de arbetar med digitala verktyg och leker på sociala medier liksom YouTube. Jag 
har under vårterminen 2018 gjort en litteraturstudie där jag undersökte vilka fördelar och 
nackdelar som finns med digital och traditionell läsning. Därför vill jag fördjupa mig ge-
nom att få kunskaper genom intervjuer med svensklärare i årskurs 4–6.  
Jag hade varit tacksam om du vill delta på mitt forskningsprojekt om användningen av 
digitala verktyg i läsförståelse och skrivinlärning. Din delaktighet kommer vara genom en 
intervju där jag följer en intervjuguide och hela samtalet kommer spelas in med hjälp av 
en mobil. Naturligtvis kommer du som deltar vara anonym och ingen vidare information 
om dig kommer användas om du skulle delta. Det inspelade data kommer vara oåtkomlig 
med personer utan behörighet och kommer enbart 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 projektet: Användning av digitala verktyg i läsförståelse och skrivin-
lärning, hör gärna av dig till mig. 
Hälsningar 
Arne Rasmus 
Kontaktuppgifter 
Arne Rasmus Apall Dybvik 
Mail: Dyar1400@student.ju.se 
Mobil: 004748257587 

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

Kan du tänka dig att delta i studien? 

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

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

Namn: Namnförtydligande: 

______________________________________ ______________________________ 

Din e-mejl: ________________________________________________ 


