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Sammanfattning  
 

I mars 2017 beslutade den svenska regeringen att förstärka och förtydliga den digitala kompetensen i 

styrdokumenten för skolan, från förskolenivå till gymnasienivå. Detta innebar en förstärkt skyldighet 

som lärare att undervisa på ett sätt som främjar elevernas digitala kompetens. Denna uppsats tar sin 

utgångspunkt i vad nationella och internationella styrdokument har betonat gällande digital 

kompetens och en digitalisering av skolan. Uppsatsen första frågeställning berör hur IKT används i 

undervisningen och vad det finns för möjligheter och utmaningar kopplade till användandet av IKT i 

undervisningen. Den andra frågeställningen undersöker hur läsförståelsen påverkas när man går ifrån 

den traditionella pappersläsningen till att börja läsa mer digitalt då allt fler elever får egna datorer 

och läsplattor. Slutsatser som dras i denna uppsats är att det finns en diskrepans mellan policy- och 

implementeringsnivå. Då digital kompetens förstärks på policynivå utan att lärarna på 

implementeringsnivå har fått tillräckligt med stöd och utbildning för att kunna klara av detta uppdrag 

på ett tillfredställande sätt. Trots att det finns många möjligheter kopplade till användandet av IKT i 

undervisningen, så når detta användande inte sin fulla potential då användandet kantras av flera 

utmaningar. Avslutningsvis så visar forskningen motstridiga resultat gällande hur läsförståelsen 

påverkas av att läsa digitalt. Det tycks se ut som att i bästa fall så blir läsförståelsen oförändrad och i 

värsta fall att läsförståelsen påverkas negativt av att läsa digitalt.  

 
 
 

 

 

Nyckelord  
 
Digital kompetens, IKT, digitala verktyg, digital läsning, ICT, new literacies 
 



Innehåll 
1. Inledning ............................................................................................................................. 4 

1.1 Bakgrund ..................................................................................................................... 4 

1.1.1. Digital kompetens på policynivå .................................................................................. 5 

1.2 Syfte och frågeställning ............................................................................................... 8 

1.3 Disposition ................................................................................................................... 9 

2. Tillvägagångssätt och genomförande ................................................................................. 9 

2.1 Metod ......................................................................................................................... 10 

2.2 Avgränsningar ........................................................................................................... 10 

2.3 Problematik ................................................................................................................ 11 

3. Möjligheter och utmaningar för en lyckad integrering av IKT ......................................... 11 

3.1 Lärare och IKT ............................................................................................................... 11 

3.2 Användningsområden och möjligheter kopplade till IKT .............................................. 12 

3.3 Utmaningar kopplade till användandet av IKT i undervisningen ................................... 16 

3.4 Sammanfattning av resultatet ......................................................................................... 19 

4. Skillnader mellan traditionell- och digital läsning ............................................................ 21 

4.1 Ingen skillnad mellan medierna i förhållande till läsförståelse ...................................... 22 

4.2 Skillnader mellan medierna i förhållande till läsförståelse ............................................ 24 

4.3 Subjektiva preferenser och andra redogjorda faktorer ................................................... 26 

4.4 Sammanfattning av resultatet ......................................................................................... 28 

5. Diskussion ......................................................................................................................... 29 

5.1 Slutsatser ......................................................................................................................... 32 

5.2 Vidare forskning ............................................................................................................. 33 

6. Litteratur ........................................................................................................................... 35 

 

  



 

4 

 

1. Inledning 
Uppkomsten till denna uppsats grundar sig i en vilja att förstå hur digitaliseringen1 har 

påverkat skolan och lärande. Framför allt vilka nya möjligheter digitaliseringen erbjuder för 

undervisningen men också vilka nya krav som ställs när undervisningen förändras och vilka 

fallgropar det finns på vägen till ett konstruktivt möte mellan det traditionella och det digitala.  

Ytterligare en faktor som talar för ämnets relevans är att Sveriges regering i mars 2017 fattade 

beslut om att förstärka och att förtydliga betydelsen av digital kompetens i skolans 

styrdokument för alla skolformer. Detta innefattar kortfattat användandet av digital teknik, 

medier, system och tjänster samt utvecklandet av en övergripande förståelse om 

digitaliseringens påverkan på individ och samhälle (Regeringskansliet, 2017:1) Därför bör det 

anses vara av betydelse att undersöka hur digital teknik har influerat undervisningen till 

dagens dato och se vilka hinder och möjligheter som har visat sig och att se hur man kan 

undervisa på ett digitalt kompetent och medvetet sätt.  

1.1 Bakgrund 
För att förstå hur digitaliseringen påverkar skolan och varför det är viktigt att undervisningen 

inkorporerar IKT (informations- och kommunikationsteknik) och digital kompetens måste 

man först se till samhällets övergripande förändringar. Digitaliseringens snabba och 

genomgripande utveckling har påverkat och fortsätter att påverka alla aspekter av samhället. 

Martin Tallvid menar att digitaliseringen förmodligen är en av de större 

samhällsförändringarna som skett gällande den grad nya arbeten som har tillkommit samt 

arbeten som har försvunnit. Aldrig tidigare har en samhällsförändring påverkat vårt vardagsliv 

i den grad som digitaliseringen har gjort (Tallvid, 2016:1). Tillgången till internet har 

förändrat våra vanor gällande kommunikation, information och media, och de flesta av oss 

kan säkerligen ge exempel på vad detta inneburit för beteendeförändringar i vårt vardagsliv, 

till exempel hur vi kommunicerar genom sociala medier och konsumerar genom e-handel och 

tar del av information och underhållning genom strömmande tjänster (Tallvid, 2016:1). 

Digitaliseringen har på sätt och vis inneburit en form av paradigmskifte och vi lever idag i ett 

informationssamhälle. Detta ställer oss alla inför nya utmaningar. Linda Reneland-Forsman 

(2011) menar att för att vara delaktig i informationssamhället krävs ett flertal nya 

                                                 
1 Digitalisering innebär här den tekniska utvecklingen av (informations)teknik som har lett till en rad 

samhällsförändringar inom olika arenor av individers liv. Det avser bland annat förändringar inom hur vi tänker, 

kommunicerar och integrerar med varandra. 
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kompetenser kopplade till digital teknik och media. Dessa kompetenser är många gånger 

implicita och sträcker sig mellan det vi känner till som traditionell läs- och skrivkunnighet till 

mer fördjupade kompetenser som inbegriper en förståelse för komplexa sammanhang 

(Reneland-Forsman, 2011:16), många av dessa kompetenser som Reneland-Forsman nämner 

är de kompetenser som beskrivs i nästa avsnitt gällande digital kompetens. När både nya och 

äldre kompetenser aktualiseras i ljuset av detta paradigmskifte så bär skolan ett stort ansvar 

för att alla ungdomar ska kunna få tillträde till och att kunna verka i de nya digitala arenorna i 

samhället. Det handlar om våra sociala relationer, kontakter med myndigheter, politiker och 

kommersiella aktörer såväl som den ekonomiska aspekten av att kunna hålla kontakt med 

banker, försäkringsbolag och finansbolag (Reneland-Forsman, 2011:17).  

Sammanfattningsvis har alltså digitaliseringen och den medföljande tekniken inneburit en 

form av paradigmskifte i samhället. Internet har förändrat våra beteendemönster både i 

arbetslivet och i vardagslivet och idag ställs nya krav på människan för att klara sig i 

informationssamhället. Detta har inte gått nationella och internationella myndigheter förbi och 

under 2000-talet har en rad policydokument formulerats för att betona vikten av just digital 

kompetens.  

1.1.1. Digital kompetens på policynivå 

2011 formulerade UNESCO, FN:s organisation för bland annat utbildning, ett ramverk för 

lärare och lärarutbildningar med namnet ”Media and Information Literacy Curriculum for 

Teachers” (Winman et al., 2018:9). Syftet var att stärka kunskapen om medier i dagens 

kommunikationssamhälle utifrån ett medborgar- och demokratiperspektiv. UNESCO menade 

på att medie- och informationskunnighet ska ses som ett paraplybegrepp för ett antal 

kompetenser rörande bland annat digitala medier, information, internet och datorer. Detta gör 

medie- och informationskunnighet till någonting bredare än en kompetens som kan avgränsas 

till det formella lärandet. Tvärtom kommer det istället att uppstå hybridprocesser där formellt 

och informellt lärande samverkar, även kallat flexibelt lärande. Ett exempel på detta är att när 

lärandematerial publiceras på internet så kan eleverna i högre grad själva bestämma tid och 

plats för lärande (Winman, et al. 2018:9). Just detta blir extra relevant för svenskämnet som 

till stor del rör sig inom en mediekontext där det ryms flera olika texttyper. Detta är även en 

av punkterna ur den digitala kompetensen som har förtydligats i de nya styrdokumenten. För 
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svenskämnet på gymnasiet så är en förändring att digital läsning omfattas tydligare samt 

digitaliseringens påverkan på text och kommunikation (Regeringskansliet, 2017:4).  

Redan 2006 så definierade EU i ett projekt åtta nyckelkompetenser2 som behövdes för ett 

livslångt lärande. EU uppmanade genom detta att EU:s olika regeringar skulle inkorporera 

dessa nyckelkompetenser i undervisningen då dessa anses som grundläggande och 

nödvändiga för varje person som lever i ett kunskapsbaserat samhälle. En av dessa 

nyckelkompetenser var digital kompetens:  

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i 

arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-

färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och 

utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet 

(Europarådet, 2006:6).  

Digital kompetens räknas alltså av EU som en grundläggande och nödvändig färdighet för att 

leva i ett kunskapsbaserat samhälle idag. Trots att det ovanstående citatet är över ett 

decennium gammalt så betonas både färdigheter inom IKT och en säker och kritisk 

användning av tekniken. Ovanstående citat belyser också att digitaliseringen av samhället är 

flerdimensionell och verkar i olika arenor i varje persons liv. Skolverket har tagit inspiration 

från både UNESCO och EU:s nyckelkompetenser när de har definierat vilket innehåll av 

digital kompetens som ska förmedlas i den svenska skolan. Skolverket betonar att digital 

kompetens är ett begrepp som förändras över tid i takt med att den tekniska utvecklingen går 

framåt (Skolverket, 2017:7) vilket kan förklara varför UNESCO och EU har valt att formulera 

sin definition annorlunda.  

Skolverket definierar digital kompetens utifrån fyra aspekter. Dessa återfinns i läroplanens 

första och andra del i övergripande ordalag medan de beskrivs mer konkret i ämnesplanerna. 

Den första aspekten handlar om att förstå digitaliseringens påverkan på samhället. Enligt 

Skolverket ska eleverna lära sig hur digitaliseringen påverkar samhället och den enskilde 

individen. Det handlar om att förstå hur utvecklingen påverkar arbetsliv, infrastruktur samt 

mjukare värden som attityder, normer och värderingar. Mer specifikt behövs en förståelse för 

hur digitala verktyg och medier kan användas både för att påverka sin egen situation och för 

                                                 
2 De andra sju nyckelkompetenser EU benämner är: kommunikation på modersmålet, kommunikation på 

främmande språk, matematisk, vetenskaplig och teknisk kompetens, lära att lära, social och medborglig 

kompetens, initiativförmåga och företagaranda och kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer 

(Europarådet, 2006). 
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att skapa förändringar i samhället (Skolverket, 2017:10). Den andra aspekten av digital 

kompetens syftar till att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier. Detta 

betyder att eleverna genom undervisning ska fördjupa och bredda sina kunskaper om och 

användningen av digitala verktyg. Då eleverna ska utveckla en tilltro till sin egen förmåga 

gällande digitala verktyg ska användandet av digitala verktyg och medier kontinuerligt 

användas i all undervisning (Skolverket, 2017:10). Den tredje aspekten av digital kompetens 

enligt Skolverket är att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt. Här räknar man 

alltså med källkritik och ett allmänt kritiskt förhållningssätt som en aspekt av den digitala 

kompetensen. Detta innebär bland annat att kunna granska och värdera information, att kunna 

sovra bland ett stort informationsmaterial, att kunna ställa frågor och begränsa sina sökningar 

för att få fram relevant information. Det handlar också om att kunna jämföra källor med 

varandra, bedöma aktualitet och relevans samt att på ett övergripande sätt förstå de 

möjligheter och risker som finns i användandet av IKT utifrån demokratiska, juridiska och 

etiska principer (Skolverket, 2017:11). Avslutningsvis är den fjärde och sista aspekten av 

digital kompetens enligt Skolverket att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling. 

Den här aspekten handlar om hur man kan använda digitala verktyg och medier som lösningar 

på problem, på ett personligt och på ett samhälleligt plan. Det är viktigt att förstå att det är 

människor som har skapat dagens lösningar, och att det är vi som kan påverka och förändra 

framtidens lösningar. Här har enligt Skolverket digitala verktyg och medier en viktig roll, 

undervisningen ska vara utformad på ett sätt som stimulerar kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende genom att låta eleverna pröva många olika metoder för att möta olika 

utmaningar och problem (Skolverket, 2017:11).  

Skolverket tar alltså ett brett grepp på digital kompetens och ser det som en kompetens och en 

kunskap som ska genomsyra all undervisning. Skolverkets definition har också många 

likheter med EU:s definition och går på många sätt att se som en vidareutveckling av 

begreppet. Då Skolverkets definition tar in fler aspekter än EU:s version, men gemensamma 

drag återfinns i det kritiska förhållningssättet och förståelse för och användandet av digitala 

verktyg. Grundtanken är inte att ersätta traditionell kunskap, utan att komplettera den 

traditionella kunskapen med digital kompetens. Därför ska digitala verktyg och IKT 

kontinuerligt användas i all undervisning från förskola till gymnasium. I svenskämnet för 

gymnasieskolan betonas den digitala kompetensen explicit på flera ställen. Bland annat ska 

undervisningen i svenska ta upp hur:  
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samhällets utveckling och digitaliseringen påverkar språk, språkbruk och former för 

kommunikation. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga 

att orientera sig i, läsa, sovra och kommunicera i en vidgad digital textvärld med interaktiva och 

föränderliga texter (Skolverket, 2017:17). 

Detta citat är direkt kopplat till framför allt den första aspekten av digital kompetens som 

handlar om hur digitaliseringen påverkar samhället. Den andra aspekten av digital kompetens 

som handlar om att förstå och använda digitala verktyg och medier kopplas till ämnesplanen i 

svenska bland annat genom att låta eleverna använda digitala verktyg för att integrera, 

respondera och kommunicera med andra. Detta kan innebära att använda digitala verktyg för 

att hitta information eller för att göra presentationer. När eleverna får använda digitala verktyg 

vid skriftlig framställning för textbearbetning samt för respons på och samarbete kring texter 

får elever kunskaper i hur de använder verktygen på ett effektivt sätt (Skolverket, 2017:17). 

Avslutningsvis tas även den tredje aspekten av digital kompetens som handlar om källkritik 

upp i ämnesplanen för svenska genom att undervisningen ska ”bidra till att eleverna utvecklar 

kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika 

källor” (Skolverket, 2017:18).  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att digital kompetens, digitalisering, IKT och digital 

läsning har en avgörande betydelse i dagens kunskapssamhälle. Detta belyses bland annat 

genom att EU har definierat digital kompetens som en nyckelkompetens och den roll digital 

kompetens nu utgör i de samtida nationella styrdokumenten. Digital kompetens uttrycks i 

styrdokumenten delvis generellt gällande all skolpersonal men också ämnesspecifikt vilket 

gör all skolpersonal ansvariga för att se till att eleverna tillförskaffar sig en digital kompetens. 

Tallvid menar att det handlar inte längre om att vara för eller emot IT i skolan eller bedöma 

om det är bra eller dåligt – utan det handlar om hur de som arbetar i skolan förhåller sig till 

den pågående digitala utvecklingen på ett sätt som gynnar elevernas kunskapsutveckling 

(Tallvid, 2016:1).  

Det är utifrån detta som det blir relevant att undersöka hur IKT faktiskt används i skolan. IKT 

och digitala verktyg är alltså inte längre en smakfråga, utan det finns en skyldighet bland 

lärare att både använda och låta eleverna få en kunskap om det digitala samhället.  

1.2  Syfte och frågeställning 
Uppsatsens syfte är således att undersöka vad den faktiska implementeringen av IKT i skolan 

har gett för resultat och att kartlägga de hinder och möjligheter som har skapats när skolan har 
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gått in i en digital tidsålder. Utifrån den redogjorda bakgrunden står det tydligt att olika 

sorters policydokument lovordar och betonar användandet av digitala verktyg och digital 

kompetens. Till och med till den grad där det nu är en skyldighet för skolpersonal och framför 

allt lärare att använda sig av IKT i undervisningen.  Därför blir det intressant att se vilka 

pedagogiska konsekvenser detta har skapat i den faktiska undervisningen. Parallellt med detta 

blir det i ett svensklärarperspektiv särskilt intressant att se hur den digitala läsningen som har 

förtydligats i styrdokumenten påverkar elevers läsförståelse. Uppsatsen syfte tydliggörs 

genom två frågeställningar: 

• På vilket sätt används IKT av lärare och vad finns det för utmaningar och möjligheter 

kopplade till användandet av IKT i undervisningen?  

• Hur skiljer sig traditionell läsning från digital läsning i förhållande till läsförståelse 

och subjektiva preferenser?  

1.3  Disposition 
Uppsatsen är disponerad i sex olika kapitel, där jag i första kapitlet redogör för uppsatsens 

bakgrund, syfte och frågeställningar. I det andra kapitlet redovisar jag uppsatsens metod och 

övervägandanden gällande litteraturen som har använts. I det tredje och fjärde kapitlet 

presenterar jag resultatet av uppsatsens två frågeställningar. I det femte kapitlet diskuteras och 

tolkas resultatet som presenterats och slutsatser dras. Till sist i det sjätte och avslutande 

kapitlet presenteras litteraturen som har använts. Dispositionen är upplagd på så vis att 

uppsatsens innehåll tematiseras från det generella till det mer specifika. I bakgrunden tas 

generell information om digitaliseringen och digital kompetens upp så som det är beskrivit i 

policydokument, medan det i kapitel tre redogörs för en generell överblick över IKT i 

undervisningen. I kapitel fyra redogörs för en mer specifik aspekt av IKT, nämligen hur 

digital läsning skiljer sig ifrån traditionell läsning i förhållande till läsförståelse. 

Avslutningsvis i kapitel fem så konkretiseras och sammanfattas innehållet i tre slutsatser.  

2. Tillvägagångssätt och genomförande 
Denna uppsats är en konsumtionsinriktad litteraturstudie vilket innebär att dess grund vilar på 

etablerade forskares arbeten och artiklar. Uppsatsen presenterar således ingen egen empiri 

utan sammanställer och presenterar istället andra forskares empiri och resultat. Arbetet har 

vägletts i enlighet med Katarina Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengströms (2013) 

principer kring en systematisk litteraturstudie. I den mening att uppsatsen ämnar till att 
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beskriva kunskapsläget inom ett givet område. Detta har inneburit ett systematiskt sökande av 

litteratur, ett kritiskt granskande av den litteratur som hittats och slutligen en sammanställning 

av den valda litteraturen (Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:31).  

2.1  Metod 
Forskningen som presenteras i denna uppsats har samlats in genom dels manuell sökning dels 

databassökningar. Inledningsvis gjordes manuella sökningar på framför allt Skolverkets 

hemsida och deras egen databas med sökorden digitalisering, digital kompetens, digitala 

verktyg och digital läsning. Detta gjordes i syfte av att få en överblick över området och för 

att knyta an uppsatsens innehåll till relevanta styrdokument. Gällande databassökningar så har 

framför allt UniSearch använts. Sökord som har använts är nyckelord från uppsatsens syfte 

och frågeställningar. Dessa är: digitala verktyg, digital kompetens, digital competence, ICT in 

education, ICT in education review, computer effect reading, digital läsning, digital reading 

comprehension, skärmläsning och digital reading.  

Avgränsningar ställdes in så att inga äldre artiklar än från 2010 skulle visas samt att artiklarna 

skulle vara referentgranskade (peer-reviewed). Anledningen till årtalsavgränsning utgörs av 

att digitaliseringen och den tekniska utvecklingen är områden där utvecklingen går fort fram 

och ny teknik skapar nya förutsättningar. För att få så relevant data som möjligt ställdes därför 

en årtalsbegränsning till 2010 och framåt. Då de engelska sökorden gav väldigt många träffar, 

så användes istället metoden av att granska valda artiklars referenslistor. Vilket blev den 

primära metoden för att få fram relevant forskning, dessa lokaliserades sedan genom 

Unisearch. Studiernas relevans bedömdes sedan genom nyckelord och abstracts. Där ett 

flertal studier avfärdas direkt, medan ett mindre antal granskades noggrannare.  

2.2 Avgränsningar 
För att hålla frågeställningarna så snäva som möjligt har en rad ämnesmässiga avgränsningar 

varit nödvändiga. Flera relaterade områden har valts bort som varit närvarande i litteraturen, i 

syfte av att hålla frågeställningarna så smala som möjligt. Ämnesområden som valts bort är 

bland annat implementering av IKT ur ett organisationsperspektiv och ur ett elevperspektiv. 

Gällande den digitala läsningen så undersöktes enbart dess förhållande till läsförståelse, alltså 

valdes en rad andra faktorer bort gällande motivation, genus, datorvana och socioekonomiska 

faktorer.  
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2.3 Problematik 
Problematik som har uppstått i samband med arbetet av denna uppsats berör framför allt 

svårigheten i att hitta relevant svensk litteratur. En klar majoritet av den forskning som 

redovisas i denna uppsats är av internationell härkomst. Detta utgör, enligt min mening, inte 

ett problem i sig. Men jag hade önskat en tydligare jämförelse mellan en nationell och 

internationell kontext.  

3. Möjligheter och utmaningar för en lyckad integrering 

av IKT 
På nationell och internationell nivå sätts stora förväntningar i användandet av IKT i skolan, 

frågan blir då om det faktiska användandet av IKT kan möta dessa förväntningar? I detta 

avsnitt kommer frågan om hur lärare och elever uppfattar och använder IKT i 

skolsammanhang att redogöras för samt vilka eventuella möjligheter och utmaningar det finns 

för en lyckad integrering av IKT i undervisningen.  

Ola Lindberg, Anders Olofsson och Göran Fransson (2016) har i sin empiriska studie 

undersökt hur elever och lärare uppfattar och använder IKT i skolan. De genomförde en 

intervjustudie under fyra år i ett multidimensionellt forskningsprojekt som inkluderade 

skolledare, lärare och elever i tre skolor. De menar att det funnits förväntningar på policynivå 

under flera decennium att IKT i skolan skulle, på ett positivt sätt, reformera undervisningen. 

Men de menar på att dessa förväntningar ofta är överskattade och att forskare från olika delar 

av världen har ifrågasatt användandet av IKT i skolsammanhang (Lindberg, Olofsson & 

Fransson, 2016:1). Anders Olofsson, Ola Lindberg, Göran Fransson och Trond Hauge menar i 

sin tematiska forskningsöversikt kring implementeringen och användandet av IKT i skolan att 

teknikens potential för lärande inte har uppnåtts. Avslutningsvis konstaterar de att 

konsekvenserna för implementeringen av IKT i skolan fortfarande är oklara och att det inte 

finns tillräckligt tydliga forskningsresultat som visar på ett trovärdigt sätt att skolpraktiken 

utvecklats på det sätt som de nationella och internationella policydokumenten talar om 

(Olofsson, et al.2011:209–210).  

3.1 Lärare och IKT 

Rörande den existerande litteraturen inom IKT råder det en bred samsyn på att läraren har en 

nyckelroll i förhållande till implementeringen och användandet av IKT i lärandesyfte. 
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Framför allt diskuteras betydelsen av lärarens motiv, attityd, självförtroende och digitala 

kompetens som viktiga faktorer för ett framgångsrikt användande av IKT (Olofsson et al., 

2011). Ett tveeggat svärd för lärare i användandet av IKT är den stora variationen i de sätt 

IKT kan användas på. Det har däremot visat sig att lärare med en högre grad av digital 

kompetens använder IKT oftare i sin undervisning än kollegor med en lägre grad av digital 

kompetens. (Lindberg, et al., 2016:2). Även Olofsson et al. (2011) pekar på att lärare som 

förstår hur man använder digital teknik och som ser fördelarna med IKT kopplat till 

undervisning och lärande är mer villiga att lära sig, prova nya saker kopplade till IKT och är 

mer benägna att röra sig bortom traditionella undervisningspraktiker (Olofsson, et al. 

2011:215).  

Lindbergs et al. studie visade att lärare använde IKT i både undervisningsrelaterade och 

administrativrelaterade syften. Det kunde handla om att använda särskilda digitala verktyg i 

undervisningen såsom Geogebra3 i matematik eller i administrativa syften främst kopplade till 

användandet av skolornas lärplattform4 (LMS). De använde LMS till att kommunicera med 

andra lärare, elever och elevers föräldrar genom epost. LMS användes också för att ta närvaro 

och för att uppdatera föräldrar hur eleverna låg till i olika ämnen (Lindberg, et al., 2016:4). 

Däremot visar data från studien att lärare betraktar IKT med en form av ambivalens. De 

menar att i vissa aspekter så är IKT lätt att använda och för andra uppgifter är det både svårt 

och onödigt. De betraktar LMS som användbart men att det i många avseenden är svårt att 

använda och att anpassa på ett tillfredställande sätt. Att designa olika typer av ”digitala 

klassrum” i LMS kräver både tid och digital kompetens, vilket är något många lärare saknar 

(Lindberg et al., 2016:4).  

3.2 Användningsområden och möjligheter kopplade till IKT 

Däremot menar gymnasielärarna i Lindbergs et al. studie att det i flera avseenden finns 

möjligheter i användandet av IKT i undervisningen. Något som IKT möjliggör är olika typer 

av simuleringar och animationer av till exempel fakta och statistik. IKT anses också erbjuda 

flexibilitet i rum och tid, vilket innebär att när man ger elever tillgång till material online så 

har de tillgång till detta oavsett tid och plats vilket underlättar bland annat när elever är 

frånvarande. Ytterligare möjligheter lärarna angav i intervjuer är att det är enklare med IKT 

                                                 
3 Geogebra är en samling digitala verktyg för matematik för grafritning, geometri och 3D-simulering 
4 En lärplattform är en webbaserad kursmiljö för kommunikation mellan elever och lärare, där elever och lärare 

kan skicka meddelanden till varandra, publicera material, uppgifter och inlämningar. 
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att utföra dokumentation gällande till exempel lärandeutveckling och betyg. IKT menar de, 

gör de både enklare och mer tidseffektivt (Lindberg et al., 2016:5). Till sist menar de 

intervjuade lärarna att de ser potential i att använda IKT till övning av rutinuppgifter. Vilket 

de menar är effektivt ur ett lärandeperspektiv. Även att använda digitala sökkällor för att få 

tillgång till relevant information anses vara en fördel samt olika skrivprogram som kan hjälpa 

eleverna med stavning är ytterligare fördelar lärarna nämner (Lindberg et al., 2016:5).  

Digital teknik erbjuder också en ny möjlighet för effektivare och mer kontinuerlig formativ 

bedömning. I en forskningsöversikt från Skolverket om digitaliseringen av skolan har Thomas 

Winman, Maria Spante, Sara Willermark, Lars Svensson och Ulrika Lundh-Snis (2018) visat 

på att digital teknik kan stödja den formativa bedömningen där läraren kontinuerligt under 

elevernas arbetsprocess kan ge stöd och återkoppling istället för att enbart ge återkoppling på 

färdiga inlämningar. Ett exempel på detta är när lärare och elever arbetar med delade 

dokument, vilket betyder att när eleverna skriver på ett arbete digitalt så kan läraren samtidigt 

som eleverna arbetar ha tillgång till dokumentet och på så vis mer närgående kunna följa 

elevernas arbetsprocess (Winman et al., 2018:59).  

I en spansk enkätstudie publicerad 2011 som skedde i tre intervaller mellan åren 2006 till 

2009 noterade José Sanchés och Elena Alemán (2011) att de största möjligheterna med IKT 

var möjligheten till kommunikation och tillgängligheten. Att på ett enkelt sätt kunna 

kommunicera med lärare och andra elever samt att ständigt ha kursmaterial och andra 

lärresurser tillgängliga genom lärplattformar och internet bidrog till möjligheten att utveckla 

ett livslångt lärande. För detta behövde dock både lärare och elever förändra sig och tillägna 

sig en digital kompetens (Sanchés & Alemán, 2011:915).  

Jo Shan Fu (2013) baserad i Singapore har i sin forskningsöversikt om IKT kunnat konstatera 

en rad möjligheter och positiva aspekter av att inkludera IKT i undervisningen. För det första 

så nämner Shan-Fu att de digitala verktygen hjälper elever att få tillgång till ny information på 

ett enklare och mer effektivt sätt. IKT blir här ett redskap för att utforska nya ämnen, lösa 

problem och till att bidra med nya lösningar till problem som uppstår i lärandeprocessen 

(Shan-Fu, 2013:113). För det andra nämner Shan-Fu att digitala verktyg bidrar till att göra 

undervisningen mer elevinriktad. Eleverna kan genom meningsfullt användande av till 

exempel datorer och tillgång till internet nu styra sitt eget lärande på ett mer individualistiskt 

sätt än tidigare genom att få tillgång till, välja, organisera och tolka den information och data 
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de hittar. Detta gör eleverna mer självständiga i sitt lärande och de lär sig förmågor i 

informationssökande och i att kritiskt granska materialet de hittar (Shan-Fu, 2013:113). En 

tredje aspekt Shan-Fu nämner är att IKT kan bidra till ett ökat samarbete när det kommer till 

lärande oavsett fysiskt avstånd. Detta innebär att eleverna genom tekniken nu har möjlighet 

att kommunicera, dela dokument och arbeta tillsammans, oavsett tid och rum. Ett exempel 

som Shan-Fu nämner är konferensklassrum, där man digitalt kan koppla ihop sitt eget 

klassrum med ett annat klassrum, oavsett geografisk position. Detta kan leda till att elever inte 

bara inhämtar kunskap ihop, utan också delar med sig av sina olika lärandeupplevelser i syfte 

att träna kommunikation och självreflektion (Shan-Fu, 2013:113).  

Dessa möjligheter som kan komma ur användandet av IKT som Shan-Fu (2013) redogör för 

kommer inte av sig själv, utan Shan-Fu (2013) visar att det finns tre centrala aspekter som 

behövs för att utveckla en bra undervisning med IKT, dessa är autonomi, digital kompetens 

och kreativitet (Shan-Fu, 2013:114). Autonomi betyder i det här avseendet att eleverna själva 

tar kontroll över sin egen inlärning genom användandet av IKT. Detta bidrar till att eleverna 

blir mer självständiga när de arbetar ensamma och ihop med andra, när eleverna på ett 

självständigt sätt bidrar till sin egen kunskapsinhämtning blir de samtidigt mer självsäkra. 

IKT främjar också autonomi i det avseendet att eleverna i en viss mån skapar sitt eget 

lärarmaterial genom information de själva hittar (Shan-Fu, 2013:114). Den digitala kompetens 

Shan-Fu (2013) beskriver handlar om att när eleverna blir mer självsäkra över sin egen 

lärandeprocess kan de utveckla förmågan att tillämpa denna kunskap i en rad olika situationer, 

en typ av transformativ kompetens gällande digitala verktyg (Shan-Fu, 2013:114). Till sist 

handlar kreativitet om att genom användandet av digitala verktyg kan de utforska 

multimodala uttryckssätt och skapa sitt eget material på ett sätt som optimerar deras 

kreativitet (Shan-Fu, 2013:114).  

När man inför digital teknik i klassrummet, visar forskningsresultat på att undervisningen kan 

ta en av två vägar. Digital teknik kan antingen befästa redan existerande problem, men det kan 

också förstärka framgång och användas som en hävstång för goda resultat. Införandet av 1:1-

lösningar, vilket innebär att varje elev får en egen laptop, ökar elevers ensamarbete. Avsikten 

med ett mer individualistiskt arbetssätt är att öka fokuset på den enskilda eleven som genom 

detta får ett större inflytande över sitt eget lärande. Vad detta innebär för läraren är att hans 

eller hennes roll i klassrummet förändras, från att vara den som tillhandhåller information till 
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att inta en mer handledande roll i klassrummet. Detta är i sig varken bra eller dåligt för 

lärande, utan möjligheten presenterar sig i hur man hanterar denna nya form av lärandepraktik 

(Winman et al., 2018:57). Sker det enskilda arbetet med en aktiv lärare som hjälper till och 

vägleder eleverna, visar forskningen att detta ensamarbete i regel är någonting positivt. Men 

utan en aktiv och kunnig lärare, finns det en risk att tiden läggs på ofokuserat arbete, speciellt 

om instruktionerna är alltför omfattande och otydliga – då blir situationen istället negativ. 

Lågpresterande elever gällande ensamarbete är i en särskild riskzon vilket kräver extra 

uppmärksamhet och en aktiv stöttning från läraren (Winman et al., 2018:58).  

Vad som däremot betraktas som en möjlighet kontra en utmaning rörande användandet av 

IKT beror i viss grad på interna faktorer hos läraren. Olofsson et al. (2011) visar i sin 

forskningsöversikt att ett brett tema i forskningen gäller lärarens attityd till IKT. De visar att 

det finns empiriska bevis för att en lärares attityd till IKT är en betydande del i förklaringen 

till varför vissa lärare implementerar IKT i sina klassrum medan andra undviker det. Attityd 

är därför en viktig faktor i förhållande till förklaringen till både det motstånd och den 

mottaglighet som finns relaterat till lärares användning av IKT (Olofsson, et al. 2011:216). 

Här visar det sig att lärarutbildningen spelar en viktig roll i förhållande till lärares attityd 

gentemot IKT. Lärarstudenter som får utbildning inom IKT och tillägnar sig en digital 

kompetens har en mer positiv attityd till att senare använda IKT i undervisningen än 

lärarstudenter som inte fått motsvarande utbildning (Olofsson et al., 2011:217).  Även Shan-

Fu (2013) redogör för att lärarens attityd gentemot IKT är en av de viktigaste faktorerna för 

sannolikheten att använda IKT i klassrummet. Vidare styrker Shan-Fu (2013) Olofssons et al. 

(2011) påstående om lärarutbildningens påverkan för användandet av IKT i undervisningen 

(Shan-Fu, 2013:118). I en multidimensionell forskningsstudie av Deniz Palak och Richard 

Walls (2009) användes både kvantitativa och kvalitativa metoder för att undersöka vilka 

faktorer som påverkade hur lärare använde IKT i undervisningen. I studien deltog drygt 

hundra amerikanska lärare. Det Palak och Walls kom fram till var att just attityd som tidigare 

i detta stycke har nämnts var en av de mest betydelsefulla faktorerna till hur man använder 

IKT i undervisningen (Palak & Walls, 2009:436).  

En annan viktig beståndsdel som påverkar användandet av IKT i skolan på ett antingen 

positivt eller negativt sätt är förutom lärarens personliga attityd även skolans övergripande 

kultur eller attityd. En skolas kultur består av dess vision, plan, normer och värderingar som 
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delas av skolans personal. För att IKT på ett effektivt sätt ska kunna implementeras i 

undervisningen krävs det att skolkulturen är positivt inställd på detta. Forskningsresultat visar 

att skolkulturen har en bärande roll i hur resultatet blir. En stor turkisk enkätstudie av Erdogan 

Tezci (2011) granskade bland annat en skola gällande personlig attityd och skolans 

övergripande kultur, till en början fanns en negativ inställning till användandet av IKT då 

lärarna ansåg att de inte skulle få tillräckligt med stöd eller träning i att använda digitala 

verktyg. Men när skolledningen började investera i digitala verktyg och utbildning i 

användandet av IKT så ändrades både lärarnas egen attityd och den generella attityden på 

skolan (Shan-Fu, 2013:120; Tezci, 2011:437–439). Vidare visade Tezci i samma studie att 

grundinställningen till IKT ofta var negativ, men desto mer lärarna fick tillgång till teknik och 

egna datorer samt utbildning IKT så ändrades denna bild. Tezci kunde också visa att den 

personliga attityden var viktig men att den generella skolkulturen var viktig för en konstruktiv 

implementering av IKT (Tezci, 2011:437–439).  

3.3 Utmaningar kopplade till användandet av IKT i undervisningen 

Möjligheterna presenterar sig dock inte ensamma utan följs av en rad svårigheter som 

användandet av IKT också innebär. De största problemen lärarna rapporter om i Lindbergs et 

al. studie handlar om tid, schema, och ämne. Lektionstiden som ges för varje ämne anses av 

flera lärare vara för snäv för att kunna använda IKT på ett konstruktivt sätt. Med den 

begränsade tidsramen som existerar, anses det inte vara värt den tiden det tar. Tidsbristen blir 

även ett problem när det kommer till att planera och förbereda lektioner med IKT. Kortfattat 

så menar lärarna i studien att det tar alldeles för lång tid att hitta relevant digitalt material att 

använda. Att koppla ihop intressanta digitala aspekter till respektive ämne anses vara svårt 

och tidskrävande, ett exempel som anges är att hitta både intressanta och relevanta Youtube-

filmer (Lindberg et al. 2016:5). Denna brist på tid nämns också av Olofsson et al. (2011) som 

ett huvudproblem gällande IKT (2011:216). Juana Gil och Paulo Petry (2016) har i en spansk 

empirisk studie studerat hur lärare använder sig av IKT undervisning. Deras resultat visar 

också att de institutionella ramarna är ett problem när man ska implementera IKT i 

undervisningen. Framför allt gäller detta lektioner som varar i cirka en timme vilket anses av 

lärarna vara för lite tid för att på ett konstruktivt sätt använda sig av IKT i undervisningen (Gil 

&Petry, 2016:59). Anledningen till att lektioner på cirka 60 minuter är ett problem enligt 

Sancho-Gil och Padilla-Petry är att de korta lektionstiderna främjar en traditionell 
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kunskapssyn och faktainlärning medan IKT och digital kompetens snarare handlar om en 

färdighetsträning (Gil & Petry, 2016:59).   

En av de största utmaningarna tycks också vara att lärarna själva bedömer att de inte besitter 

en tillräcklig digital kompetens. Kunskapsbristen handlar delvis om rent tekniska aspekter 

men delvis också pedagogiska aspekter och visar sig bland annat i utmaningen att hitta 

användningsområden och kombinationer rörande IKT och det traditionella 

undervisningsstoffet (Lindberg et al., 2016:5). En brist på fortlöpande vidareutbildning visar 

sig också som ett brett tema i Lindbergs et al. studie. Då tekniken och det digitala materialet 

ständigt utvecklas och uppdateras anser de yrkesverksamma lärarna att det är svårt att hålla 

jämna steg med teknikens utveckling (Lindberg, et al. 2016:5). Olofsson et al. (2011) betonar 

vikten av ett långvarigt samarbete mellan kollegor och studenter som ett villkor för att lärare 

ska få en chans att utveckla sin digitala kompetens. Att vänja sig och bli bekväm med den 

digitala tekniken kan heller inte betraktas som en linjär process och den enskilda läraren 

behöver stöd både i implementerings- och användarfasen av IKT (Olofsson, et al. 2011:216).  

Det finns också en oro bland lärarna att låta eleverna använda internet då det bedöms som en 

risk att tappa kontrollen och att eleverna ska bli distraherade. Lärarna menar på att detta är en 

viktig aspekt att ta med i beräkningen när man ska använda IKT för lärande i undervisningen. 

(Lindberg et al. 2016:6). Oron för distraktioner i förhållande till digital teknik tycks bekräftas 

av den Winmans et al. (2018) forskningsöversikt där de menar med stöd av Skolverket, att 

både lärare och elever upplever digital teknik i skolan som en distraktion. Särskilt handlar det 

om privat teknik, till exempel elevers smartmobiler. En del elever menar att de dagligen störs 

av sms och sociala medier under lektioner, medan lärare är ännu mer kritiska. Två tredjedelar 

av lärare i högstadiet och gymnasiet menar att arbetet i klassrummet störs dagligen av elevers 

användning av sms och sociala medier (Winman, et al. 2018:56).  

Förutom eventuella distraktioner på internet, kommer elever som arbetar självständigt på 

internet att komma över en stor mängd osorterat material som läraren kommer behöva 

utforska och bedöma. Detta innebär nya utmaningar för läraren, då denna kommer stå inför en 

ny undervisningssituation där eleverna tagit fram information på egen hand utanför lärarens 

kontroll vilket i sin tur kommer skapa en situation där läraren många gånger kommer att vara 

oförberedd på de frågor och diskussioner som kommer uppta undervisningen. Detta arbetssätt 

kan också göra att den på förhand planerade undervisningen tar andra vägar än vad som först 
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var tänkt baserat på vad eleverna hittar för information. För att denna undervisningstyp ska bli 

meningsfull krävs det att läraren aktivt integrerar med eleverna (Winman et al., 2018:58).  

Shan-Fu redogör för en rad möjliga utmaningar som han upptäckte i sin genomgång av 

litteraturen, vilket i många avseenden styrker tidigare redogjord forskning i detta avsnitt. 

Shan-Fu diskuterar bland annat lärare med låga förväntningar på IKT och lärare som inte har 

några tydliga mål med hur de ska använda digitala verktyg i sin undervisningen. Brist på 

kollegialt samarbete och erfarenhet nämns som ytterligare viktiga faktorer. Som tidigare 

nämnts, bekräftar Shan-Fus genomgång av litteraturen att det i hög grad rör sig om en 

kompetensbrist och en brist på tid (Shan-Fu, 2013:115). Tid är ofta en bristvara för lärare, 

vilket blir synligt bland annat när det kommer till att bemästra ny mjukvara eller att integrera 

IKT i undervisningsplanen. Denna process blir mer tidsödande då många lärare saknar en 

kompetens i att bland annat hantera olika typer av mjukvara, dels hur man kan förena IKT 

med den pedagogiska och ämnesmässiga kunskapen man redan har och till sist en osäkerhet 

över vad fördelarna med IKT är och hur man på tydligt sätt kan väva in digitala verktyg i 

instruktioner till uppgifter (Shan-Fu, 2013:115).  

Dessa utmaningar IKT innebär för lärare rörande otydlighet, tidsbrist och kompetensbrist 

gällande digitala verktyg presenteras inte utan lösningsförslag. Shan-Fu menar att för att 

lyckas göra en undervisning med digitala inslag framgångsrik krävs det framför allt en 

kontinuerlig vidareutbildning för lärare och att det på skolan måste finnas en tillgänglig IT-

service som kan assistera i arbetet med IKT och olika digitala verktyg. Andra åtgärder är ett 

ökat kollegialt lärande samt möjlighet att genom tekniken kunna virtuellt observera andra 

lärare som har erfarenhet i användandet av digital teknik. Till sist krävs det att lärare får 

tillräckligt med tid till att reflektera över sin egen undervisning, samt en ökad frihet gällande 

hur och vad som ska tas upp på lektionerna och hur långa dessa lektionspass ska vara (Shan-

Fu, 2013:115–116).  

Winman et al. (2018) visar också att på grund av den digitala tekniken som nu finns i 

klassrummen så använder sig elever ofta av olika multimodala uttryckssätt, såsom ljud, bild 

och filmer i olika typer av skolarbeten. Däremot visar Winman et al. (2018), att det framför 

allt ändå är elevernas skrivna texter som blir underlag för bedömning. Även här skapas en 

utmaning mellan det nya och det gamla gällande lärandepraktiker, då lärare av tradition är 

skolade i att bedöma just text, medan bedömning av andra modaliteter inte är lika utvecklat 
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ännu. Varför detta blir en utmaning är att i en bedömning ryms också en värdering om vad 

som anses vara viktigt och vad som utgör en legitim kunskap – att enbart bedöma elevers 

skriftliga inlämningar och inte ta hänsyn till andra modaliteter skickar signaler till eleverna 

om vad som anses vara viktigt och per automatik också vad som anses vara mindre viktigt 

(Winman et al., 2018:59).  

Avslutningsvis så visar både Per Andersson (2011) som undersökt svenskämnet framför allt 

och Shan-Fu (2013) som haft ett generellt perspektiv att trots implementeringen av IKT i 

undervisningen så har undervisningen i många klassrum inte förändrats. Andersson beskriver 

det som så att de allra flesta aktiviteter i klassrummet fortfarande är traditionella. Som 

skriftliga essäer, referat och reflektioner utan andra modaliteter som ljud, bild eller film. 

Andersson skriver:  

Uppgifterna behöver i princip inte ens kräva en uppkoppling utan är endast stöpta i ett annat 

(digitalt) format. Eleverna upplever många gånger att de arbetar med ”offlineaktiviteter” i en 

”onlineomgivning” (Andersson, 2011:55). 

Shan-Fu (2013) beskriver någonting liknande i sin artikel där han menar att lärare använder 

framför allt IKT för att förbereda handouts och prov snarare än för att utveckla kritiskt 

tänkande eller någon annan aspekt av digital kompetens. Lärare använder vanligtvis IKT till 

att assistera och underlätta sin traditionella lärarpraktik snarare än att utveckla eller pröva en 

mer elevcentrerad undervisning (Shan-Fu, 2013:116). Även Palak och Walls (2009) bekräftar 

denna bilden och menar att även i teknikrika skolor så används tekniken framför allt till att 

förbereda lektioner och till administrativa uppgifter såsom att dokumentera och kommunicera 

med elever och elevers föräldrar. Endast i ett fåtal fall kunde Palak och Walls (2009) se att 

lärare förändrade sin undervisning från en traditionell praktik till en mer elevcentrerad 

undervisning (Palak & Walls, 2009:436).  

3.4 Sammanfattning av resultatet 

Vad som har tagits upp i detta kapitel är på vilket sätt IKT används av lärare och vilka möjliga 

användningsområden som finns samt vilka utmaningar som är relaterat till ett användande av 

IKT i undervisningen. Det är också värt att notera, då forskningen som redovisats i detta 

kapitel primärt är av internationell härkomst, är att det inte tycks finnas några tydliga 

kulturskillnader mellan länderna gällande just dessa aspekter. Utan tvärtom verkar det istället 

som att flera olika skolsystem går igenom samma transformationsprocess och har därmed stött 
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på samma utmaningar och möjligheter, oavsett land. Detta borde delvis kunna förklaras 

utifrån att satsningen på digital kompetens har i hög grad betonats av bärande internationella 

organisationer såsom EU och UNESCO, vilket kan ha inneburit att de enskilda nationella 

satsningarna delar flera likheter med varandra.  

Vad vi kan konstatera utifrån den ovan redogjorda litteraturen är att det är tveksamt om IKT i 

hur det används idag lever upp till de förväntningar olika styrdokument har satt på IKT och 

om IKT har en positiv inverkan på lärande (Olofsson et al., 2011; Lindberg et al., 2016). Sett 

till möjligheter har framför allt följande nämnts: 

• Användningen av IKT för simuleringar och animationer, att IKT möjliggör för 

flexibilitet i rum och tid. Att IKT är fördelaktigt gällande dokumentation och övning 

av rutinuppgifter (Lindberg et al., 2016). 

• IKT möjliggör för en bättre och mer effektiv formativ bedömning då IKT skapar 

möjlighet för läraren att följa elevernas skrivprocess från början till slut genom delade 

dokument (Winman et al., 2018).  

• Möjligheten till kommunikation mellan berörda parter i ett undervisningssammanhang 

och den tillgänglighet till information och material IKT erbjuder skapar nya 

förutsättningar för ett livslångt lärande (Sanchés & Alemán, 2011). 

• IKT erbjuder även nya möjligheter till tillgången på ny information, IKT möjliggör 

också för en mer elevinriktad undervisning samtidigt som IKT skapar nya möjligheter 

för samarbete i undervisningen (Shan-Fu, 2013).  

En viktig faktor för att realisera dessa möjligheter är lärarens personliga attityd gentemot 

användandet av IKT (Olofsson et al., 2011; Lindberg et al., 2016; Shan-Fu, 2013; Pallak & 

Walls, 2009). Vilket leder oss in på andra delen av frågeställningen, nämligen den om vilka 

utmaningar som är relaterade till användandet av IKT i undervisningen:  

• Det anses idag finnas en brist på tid för att planera och hitta ett lämpligt 

undervisningsmaterial kopplat till IKT. Den nuvarande lektionstiden med lektioner på 

cirka 60 minuter anses också vara för kort för att konstruktivt använda digitala 

verktyg. Utöver detta upplever många lärare en brist på digital kompetens och 

vidareutbildning i användandet av digitala verktyg (Lindberg, et al., 2016; Olofsson et 

al., 2011; Shan-Fu, 2013).  
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• Relaterad med internetanvändning finns det en oro och en risk med att användningen 

av internet på lektionstid ökar risken för distraktioner. Utöver detta finns en risk av att 

läraren tappar kontrollen över stoffet när eleverna har fri tillgång till information på 

internet (Lindberg et al., 2016; Winman et al., 2018).  

• Trots de möjligheter IKT erbjuder tycks inte undervisningen förändras i särskilt hög 

grad. IKT används i dagsläget som en förstärkning och en hjälpreda till lärarens 

traditionella undervisning, inte till att förändra och reformera undervisningen i den 

mening styrdokument har antytt (Andersson, 2011; Shan-Fu, 2013).  

Sammanfattningsvis visar litteraturen på att IKT används i skolan idag i en begränsad grad på 

grund av både yttre och inre faktorer relaterat till läraren. Däremot visar forskningen på att det 

finns en rad möjligheter IKT erbjuder, men för att en lyckad implementering av IKT ska 

kunna ske finns det flera utmaningar som först måste lösas.  

4. Skillnader mellan traditionell- och digital läsning 
I svenskämnet, för alla skolåldrar, har en stor del av ämnet bestått av läsning av både sakprosa 

och skönlitteratur. Traditionellt sätt har läsningen bestått av ett fysiskt material, som en bok 

eller ett utdrag av en längre text. Idag utgörs svenskämnet, precis som innan, till en stor del av 

läsning, men skillnaden från förr ligger i att många skolor i Sverige och resterande del av 

världen har infört 1:1-lösningar vilket inneburit att läsningen nu i allt större grad sker digitalt 

(Winman et al., 2018). Men det innehåll som presenteras här är inte bara relevant för 

svenskämnet utan bör också vara relevant för andra skolämnen, då läsning och läsförståelse är 

en stor del av lärandet. 

Detta kapitel har till sitt syfte att undersöka hur läsförståelsen påverkas beroende på om man 

läser från en skärm eller från ett fysiskt material. Begreppen som kommer användas är 

traditionell läsning, vilket avser läsning av ett fysiskt material, och digital läsning vilket avser 

läsning från en skärm. Vidare kommer det att redogöras för vad läsaren själv föredrar för 

medium, då detta också kan påverka attityden för läsning och i vidare mån läsförståelsen.  

Kapitlet är disponerat under särskilda avsnitt för att tydliggöra det empiriska underlaget, först 

presenteras resultat som visar att ingen skillnad finns mellan de två olika medierna, sedan 

presenteras resultat som pekar på att det existerar skillnader mellan medierna. Avslutningsvis 
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så presenteras personliga preferenser och andra tänkbara faktorer som kan ha inverkan på 

läsförståelsen.  

4.1 Ingen skillnad mellan medierna i förhållande till läsförståelse 

I en turkisk studie av Zeynep Aydemir och Ergün Öztürk (2013) har artikelförfattarna 

genomfört en empirisk undersökning för att jämföra turkiska femteklassares läsförståelse 

beroende på vilket medium de läser på (Aydemir & Öztürk, 2013). Deltagarna i studien var 

60 femteklassare under läsåret 2010–2011. För studien användes 6 olika texter, 3 skönlitterära 

texter och 3 brukstexter. Till varje text hade ett läsförståelseprov utformats (Aydemir & 

Öztürk, 2013:2274).  

Undersökningen visade att det inte fanns någon märkbar skillnad mellan gruppen som läste 

digitalt kontra gruppen som läste traditionellt när det kom till skönlitterära texter. Däremot 

visade Aydemir och Öztürk (2013) att när det kom till brukstexter så presterade den 

experimentella gruppen, alltså den som läste digitalt, bättre än den grupp som läste på 

traditionellt vis gällande läsförståelseprovet. Denna skillnaden var statistiskt signifikant 

(Aydemir & Öztürk, 2013:2275).  

I en amerikansk studie utfört av Sara Margolin, Casey Driscoll, Michael Toland och Jennifer 

Kegler (2013) utförde artikelförfattarna ett liknande läsförståelsetest för att pröva skillnader 

mellan en traditionell och en digital läsmetod. I Margolin et al. (2013) undersökning bestod 

deltagarna i experimentet av tre grupper med 30 deltagare i varje grupp, totalt 90 deltagare. 

Deltagarna i studien var precis i början på en fyrårig psykologiutbildning på ett universitet i 

New York. Materialet bestod av fem brukstexter och fem skönlitterära texter. Den 

huvudsakliga uppgiften till texterna, var att i brukstexterna att redogöra för fakta och 

information och att i de skönlitterära texterna att återberätta berättelsen eller kronologin av en 

händelse (Margolin, et al., 2013:514). I denna studie används tre olika mediaplattformer, 

pappersform, dator och läsplatta (Kindle). Varje grupp blev slumpmässigt utvalda till en av 

dessa mediaplattformer (Margolin, et al., 2013).  

Undersökningens resultat visade att den övergripande läsförståelsen av texterna som lästes 

inte påverkades av vilket medium de lästes ifrån. Det fanns ingen statistiskt signifikant 

skillnad mellan pappersform, läsplatta eller dator gällande läsförståelse. Att det inte fanns en 

statistiskt signifikant skillnad mellan plattformarna, visar, enligt artikelförfattarna, på att 
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skillnaden är så pass liten att den knappt är märkbar, och således inte betydande nog för att ge 

effekt. Vidare fanns heller ingen statistisk signifikant skillnad mellan olika textgenrer, vilket 

betyder att resultatet blev detsamma både gällande brukstexter och skönlitterära texter 

(Margolin, et al., 2013:516–517).  

Margolin et al. resultat som visar på att det inte fanns någon skillnad mellan skönlitterära 

texter och brukstexter säger alltså emot Aydemir och Öztürks (2013) resultat som menade på 

att den digitala läsformen gynnade läsning av brukstexter.  

Sigal Eden och Eshet Alkalai (2013) har i en israelisk studie undersökt, till skillnad från 

tidigare refererade studier, undersökt aktiva läsförmågor. Deltagarna i studien skulle läsa, 

redigera, identifiera språkliga fel i en text och förbättra kvalitén i den valda texten. I både 

digitalt och tryckt format. Deltagarna i undersökningen bestod av 93 universitetsstudenter på 

grundläggande nivå som läste statsvetenskap. Deltagarnas ålder sträckte sig mellan 19 till 40 

år där medelåldern var 23,9 år. Uppgiften bestod som tidigare nämnts i att redigera och 

förbättra en text, de skulle identifiera och korrigera språkliga fel bland annat felstavningar, 

semantiska fel och morfologiska fel i texten. Texten som låg till grund för undersökningen var 

två populära artiklar vardera på ungefär 600 ord som handlade om miljömedvetenhet. 

Forskarna för studien manipulerade sedan originaltexten och infogade diverse språkliga fel i 

texten (Eden & Alkalai, 2013:849). Varje deltagare i studien bearbetade och läste två texter, 

en i digitalt format och en i pappersform. Deltagarna i studien fick 20 minuter till varje text 

för att läsa och korrigera fel de hittade (Eden & Alkalai, 2013:850).  

Resultatet Eden och Alkalai (2013) kom fram till var att det fanns ingen statistisk signifikant 

skillnad i prestationen mellan den digital läsningen och den traditionell läsningen när det kom 

till mer aktiva delar av läsförståelsen. Deltagarna som presterade väl i ett format, presterade 

också väl i ett annat format. En skillnad som artikelförfattarna dock såg var att de som 

använde det digitala mediet generellt sätt blev klara innan tiden var slut, medan de som 

använde det traditionella mediet generellt sätt använde all tid som var till förfogande för 

uppgiften (Eden & Alkalai, 2013:851–852).  

I en tysk studie utförd av Franziska Kretzschamar, Dominique Pleimling, Jana Hosemann, 

Stephan Füssel, Ina Schlesewsky och Matthias Schlesewsky (2013) undersöktes läsförståelse 

och respektive mediums kognitiva belastning av läsning utifrån pappersformat, läsplatta och 
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laptop. För att mäta den kognitiva ansträngningen av att läsa på ett särskilt medium så 

användes kognitionsvetenskapliga mätinstrument som EEG5 och eyetracking (mätning av 

ögats rörelse). I studien deltog två grupper av deltagare, en yngre grupp och en äldre grupp. 

Den första gruppen bestod av universitetsstudenter med en medelålder på 25,7 år medan den 

äldre gruppen bestod av mestadels pensionärer med en medelålder på 66,8 år (Kretzschamar 

et al., 2013:2). Texterna som används i undersökningen bestod av tre vetenskapliga texter, tre 

brukstexter och tre skönlitterära texter. Varje deltagare under experimentet läste sedan tre 

texter på varje medium. Alltså fick varje deltagare läsa en text av varje genre på varje 

läsmedium. För varje text fanns det också ett lästest som deltagarna fick svara på 

(Kretzschamar et al., 2013). 

Precis som tidigare redogjorda studier i detta avsnitt så kom de ansvariga forskarna fram till 

att det inte fanns någon skillnad i resultatet mellan de olika läsmedierna. En skillnad i 

förhållande till läsförståelse var dock att den gruppen med de äldre deltagarna hade fler fel än 

den yngre gruppen (Kretzschamar et al., 2013:5).  

4.2 Skillnader mellan medierna i förhållande till läsförståelse 

I detta avsnitt presenteras empiriska undersökningar som har kommit fram till att det existerar 

skillnader i förhållande till läsförståelse mellan traditionell och digital läsning.  

Hanho Jeong (2012) har i en koreansk studie undersökt skillnaderna mellan en digital och en 

traditionell lästyp. Med fokus på bland annat läsförståelse. Deltagarna i Jeongs studie var 56 

elever i åldrarna 10–12 år. Materialet Jeong använde sig av var skönlitterära texter, närmare 

bestämt historier ur barnböcker publicerade i en av Koreas största tidningar. Deltagarna i 

studien hade inte läst dessa historier innan. Det var totalt fem texter på cirka 700 koreanska 

ord (Jeong, 2012:395). Läsförståelsen prövades sedan med ett prov bestående av 10 frågor till 

varje text, totalt 50 frågor. Frågorna var av typen flervalsfrågor. Undersökningen gick till på 

så vis att den var uppdelad i två delar. Första delen av undersökningen bestod av den 

traditionella typen av läsning med medföljande test. En vecka senare fick deltagarna komma 

tillbaka till del två vilket bestod av den digitala läsningen med medföljande test. Vid varje del 

fick eleverna välja två av de fem texterna. Deltagarna kunde inte välja samma text två gånger 

(Jeong, 2012:398–399).  

                                                 
5 Är en metod som kan avläsa aktiviteten i hjärnans nervceller 
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Jeongs resultat visar i motsats till föregående avsnitts studier att det fanns en statistiskt 

signifikant skillnad mellan digital och traditionell läsning. I Jeongs studie var resultaten 

tydligt bättre när deltagarna läste på traditionellt vis och han menar att det finns en tydlig 

”bokeffekt” där läsförståelsen gynnas av traditionell läsning i motsats till digital läsning 

(Jeong, 2012:400). Jeong drog slutsatsen att denna ”bokeffekt” förmodligen berodde på två 

faktorer, dels tekniska brister såsom bristande skärmupplösning dels att deltagarna i studien 

var uppvuxna med böcker och därför var vana att lära sig utifrån traditionella medier 

(Jeong:2012).  

I en amerikansk studie genomförd av Hak Kim och Joan Kim (2012) utfördes en liknande 

undersökning där 108 amerikanska gymnasieelever (senior high school students) deltog. 

Materialet bestod av äldre SAT6-prov ämnade att pröva läsförståelse. Två prov användes som 

var av liknande längd och svårighet, där ett prov genomfördes digitalt medan det andra provet 

genomfördes på traditionellt vis. Varje prov bestod av en text om amerikansk historia med 10 

medföljande flervalsfrågor till (Kim & Kim, 2012:18).  

Resultatet från Kims och Kims undersökning visade för det första att det tog längre tid när 

deltagarna skulle genomföra provet digitalt än när de gjorde provet på traditionellt vis. I 

genomsnitt tog det 15,61 minuter att genomföra provet digitalt medan det tog 9,98 minuter i 

genomsnitt att slutföra det på traditionellt vis. För det andra så presterade deltagarna statistiskt 

signifikant bättre när de genomförde provet traditionellt än när de gjorde det digitalt (Jeong, 

2012:19). Kim och Kim (2012) drog tvärtemot Jeong (2012), slutsatsen att detta inte kunde 

förklaras utifrån tekniska brister, eftersom i Kims och Kims studie så läste deltagarna utifrån 

moderna LCD-skärmar med väldigt hög skärmkvalité och upplösning. Deltagarna i Kims och 

Kims studie tillhörde också generation Z7 och är alltså uppvuxna i det digitala landskapet. 

Kims och Kims slutsats var istället att skillnaden låg i den kognitiva ansträngningen mellan 

medierna där till exempel scrollande innebar en större ansträngning (Kim & Kim, 2012).  

Avslutningsvis i en svensk studie presenterad i Maria Rasmussons avhandling om digital 

läsning, har Rasmusson genomfört en studie likt de övriga i detta kapitel som har jämfört 

traditionell läsning och digital läsnings effekter på läsförståelsen. (Rasmusson, 2014). I 

                                                 
6 SAT (Scholastic Assessment Test) är ett amerikanskt högskoleprov 
7 Generation Z eller Generation Zero avser de som är födda i mitten eller i slutet av 1990-talet och kan ibland 

sträcka sig till fram till 2010-talet.  
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Rasmussons undersökning deltog 235 svenska elever 14–15-åriga elever. Materialet som 

användes var 9 av de ursprungliga 19 texterna som utgjorde läsförståelsetestet i IEA-studien 

8från 1991. Till dessa texter fanns 40 tillhörande frågor som också användes av Rasmusson i 

undersökningen (Rasmusson, 2014:50).  

Rasmussons resultat visar att beroende på vilket format deltagarna läste texterna på så 

påverkade detta läsförståelsen. Även i Rasmussons studie så gynnades läsförståelsen av att ta 

del av texterna under traditionella former. Detta menar Rasmusson blev särskilt tydligt när det 

kom till kortare och faktatunga texter (Rasmusson, 2014:51).  

4.3 Subjektiva preferenser och andra redogjorda faktorer 

Kretzschamar et al. (2013) undersökte också deltagarnas personliga preferenser gentemot de 

olika medierna. De gjorde detta genom att varje deltagare fick fylla i ett utvärderingsformulär 

där de fick svara på frågor angående användarvänlighet och hur behaglig läsningen upplevdes 

när de läste på de olika medierna (Kretzschamar, et al.2013:5).  

Både grupperna i Kretzschamar et al. studie (2013), den yngre gruppen av 

universitetsstudenter och den äldre gruppen av mestadels pensionärer, föredrog 

pappersformatet framför de digitala alternativen med en stor marginal (Kretzschamar, et al. 

2013:5). Detta menar forskarna i studien är ett någorlunda märkligt resultat då detta resultat 

inte överensstämmer med de digitala mätinstrument de använde sig av. Kretzschamar et al. 

(2013) använde sig både av analoga och digitala mätinstrument, till de analoga 

mätinstrumentet tillhörde läsförståelsetestet och utvärderingsformuläret, till de digitala 

mätinstrumenten tillhörde EEG och eyetracking-teknik. Så även om deltagarna hävdade att de 

föredrog det traditionella läsmediet så visade de digitala mätinstrumenten att de digitala 

läsmedierna inte krävde en höjd kognitiv ansträngning än det traditionella läsmediet. Detta 

gjorde att forskarna i studien drog slutsatsen att de subjektiva preferenserna för det valde 

mediet snarare härstammar från kulturella preferenser än kognitiva fenomen (Kretzschamar et 

al., 2013:7–8).  

Jeong (2012) undersökte också deltagarnas subjektiva preferenser för de olika medierna, 

genom en liknande metod som Kretzschamar et al. (2013) använde. Jeong (2012) lät sina 

                                                 
8 IEA (International Association for the Evalution of Educational Achievement) är en internationell organisation 

som gör ett flertal olika tester, däribland TIMSS (Trends in international Mathematics and Science Study och 

PIRLS (Progress in international Reading Literacy Study). 
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deltagare fylla i ett utvärderingsformulär där han undersökte variabler som hur nöjda 

deltagarna var med de olika medierna samt hur användbara de var (Jeong, 2012:398). 

Resultatet Jeong fick var att deltagarna i studien var generellt sätt nöjda med det digitala 

formatet och instämde att det var användbart. Däremot ville väldigt få faktiskt byta ut 

pappersformatet mot det digitala om de fick välja (Jeong, 2012:401).  

Jeong (2012) drog till skillnad från Kretzschamar et al. inga slutsatser om varför det förhöll 

sig på detta sätt, utan menade på att det var något av en paradox som behövde vidare 

forskning. Men däremot likt Kretzschamar et al. (2013) studie så undersökte även Jeong 

kognitiva faktorer. Jeong (2012) mätte ögontrötthet som uppstod i läsningen av de olika 

medierna med CFF9-metoden. Det Jeong (2012) kom fram till var att ögontrötthet uppkom vid 

läsning av både formaten, men att det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan formaten 

där det digitala formatet gav en större ögontrötthet än pappersformatet (Jeong, 2012:401).  

Utifrån de ovan givna resultatet om subjektiva preferenser är det intressant att se att i Eden 

och Alkalais (2013) studie fanns det ingen tydlig majoritet för det traditionella formatet. I 

deras studie som likt de övriga genomfördes genom att deltagarna fick göra en utvärdering av 

deras subjektiva preferenser så kom de fram till att 50,3 % föredrog pappersformatet medan 

45,3 % föredrog det digitala formatet och att 4,7 % inte hade någon preferens (Eden & 

Alkalai, 2013:852). Detta resultat står därför i kontrast till de övriga studierna där en tydlig 

majoritet föredrog pappersformatet framför det digitala formatet.  

Jeong (2012) förklarar sitt resultat att läsförståelsen gynnas av att ta del av innehållet i 

pappersformat med att det finns tekniska brister i det digitala formatet såsom 

skärmupplösning och att deltagarna har växt upp och är vana vid pappersformatet (Jeong, 

2012:400). Detta är en förklaring som står i kontrast till Kims och Kims (2013) förklaring på 

fenomenet. Som menar att tekniska brister inte kan vara nyckelförklaringen till varför 

läsförståelsen missgynnas av att ta del av innehållet i digitalt format. Kim och Kim (2013) 

betonar istället kognitiva och emotionella faktorer såsom att läsningen störs av att behöva 

scrolla i texten i det digitala formatet trots att deltagarna i Kims och Kims studie ansåg sig 

själva vara bekväma och vana vid detta (Kim & Kim, 2013:22). Detta är i linje med vad 

Rasmusson ger för förklaring i sin avhandling där hon säger att när man scrollar i en text så 

                                                 
9 CFF står för ”critical flicker fusion rate” och mäter skärmens flimmer 
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tar detta kognitiva resurser som annars skulle användas för att ge mening till texten. Dessutom 

ges vid läsning i digitalt format heller inga taktila ledtrådar som det finns vid läsning av ett 

traditionellt format. Hon menar att när man fysiskt byter sida i en traditionell bok så ger detta 

struktur i läsningen som kan vara till stöd för läsförståelsen (Rasmusson, 2014:51).  

4.4 Sammanfattning av resultatet 

Vad som har redogjorts i detta avsnitt är ett svar på frågan om hur läsförståelsen påverkas när 

man tar del av ett innehåll ur ett traditionellt format kontra ett digitalt format. Forskningen 

som har redogjorts i detta avsnitt ger ett tvetydligt och motstridigt svar på denna fråga.  

Vad vi kan konstatera är att endast i en studie gavs empiriska bevis för att läsförståelsen 

gynnades av att ta del av innehållet i digitalt format och då endast gällande brukstexter 

(Aydemir & Öztürk, 2013). I tre andra studier visade det empiriska materialet att det fanns 

ingen skillnad i läsförståelsen oavsett vilket medium man tog del av texten av (Margolin, et 

al., 2013; Eden & Alkalai, 2013; Kretzschamar et al., 2013). Däremot så visade det empiriska 

underlaget i tre andra studier att läsförståelsen påverkades negativt av att ta del av innehållet 

från ett digitalt format (Jeong, 2012; Kim & Kim, 2012; Rasmusson, 2014).  

Vidare har det empiriska underlaget visat att i två studier har forskare visat att en majoritet av 

deltagarna i studien föredrog att läsa texter ur ett traditionellt medium (Kretzschamar et al., 

2013; Jeong, 2012) medan i en ytterligare studie så fanns det ingen direkt majoritet för varken 

det digitala eller det traditionella mediet (Eden & Alkalai, 2013). 

Avslutningsvis har det i detta kapitel redogjorts för att det i en studie visades sig genom en 

CFF-mätning att ögontröttheten blir större utav att läsa i ett digitalt format (Jeong, 2012). 

Däremot så har det i en annan studie inte kunnat se några kognitiva skillnader mätt genom 

EEG och eyetracking i förhållande till ansträngning beroende på vilket format man läste ifrån 

(Kretzschamar et al., 2013). Medan i två andra studier gavs förklaringen till det digitala 

formatets negativa inverkan på läsförståelsen att det digitala formatet innebar en större 

kognitiv ansträngning bland annat beroende på scrollande och att det saknades taktila 

ledtrådar i det digitala formatet (Kim & Kim 2012; Rasmusson, 2014).  

Avslutningsvis blir alltså svaret på den inledande frågan att det saknas tydliga empiriska bevis 

för att läsförståelsen skulle gynnas av digital läsning. Däremot är det utifrån det givna 

underlaget otydligt om det digitala läsandet har en negativ inverkan på läsförståelsen.  
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5. Diskussion 
Utifrån ett generellt perspektiv framstår det som oundvikligt att skolan skulle lämnas oberörd 

i digitaliseringens omvälvande förändringar av dels våra enskilda liv dels samhället vi verkar 

i. Digitaliseringen är möjligtvis en utav de större samhällsförändringarna som har skett genom 

historien då dess förändringar har påverkat vårt sätt att förhålla oss till oss själva, hur vi 

kommunicerar och hur vi integrerar med andra människor (Tallvid, 2016). Digitaliseringen 

har också påverkat arbetsmarknaden i det att många arbeten har försvunnit medan nya har 

tillkommit (Tallvid, 2016). Med säkerhet kan man åtminstone konstatera att i kölvattnet av 

digitaliseringens förändringar så har nya krav ställts för att på ett rimligt sätt kunna klara av 

både privatlivets och arbetslivets uppgifter. Vad som visats i denna uppsats är att villkoren för 

skolan och lärande har ändrats på en rad olika sätt (Winman et al., 2018).  

Att villkoren för skolan och för lärande har förändrats visas tydligt i både internationella och 

nationella policydokument10. Där internationella organisationer som UNESCO och EU har 

betonat betydelsen av digital kompetens i en skolkontext (Skolverket, 2017). Även Sveriges 

regering utförde genom ett riksdagsbeslut ett förtydligande av den digitala kompetensen i den 

svenska skolans styrdokument. Idag är den digitala kompetensen ett obligatoriskt inslag i 

undervisningen, vilket innefattar en förståelse för digitaliseringens effekter på samhället, att 

kunna både förstå och använda digitala verktyg, att ha ett kritiskt och ansvarsfullt 

förhållningssätt och att kunna lösa problem (Regeringskansliet, 2017).  

Skolverkets definition av digital kompetens är bred och då det är varje lärares ansvar, oavsett 

ämne, att förmedla dessa kunskaper och kompetenser till eleverna, blir det tydligt att lärarens 

arbetsuppgifter och förutsättningar har förändrats på grund av digitaliseringen. Det går också 

att konstatera utifrån dessa skrivningar att på en policynivå, nationell som internationell, så 

finns det en optimistisk tro på att IKT och digital kompetens ska reformera 

utbildningssystemet och att digitaliseringen är någonting ensidigt positivt. Det forskningen 

visar i denna uppsats är att införandet av digital teknik i skolan inte enbart är positivt, och att 

det är en lång väg ifrån policynivå till skolnivå, och att denna implementeringsfas och 

användande kantras av en rad problem (Olofsson et al., 2011; Lindberg et al., 2016). Den 

redogjorda forskningen i denna uppsats har visat på att användandet av IKT vilket är ett av de 

tydligaste exemplen på digitaliseringen av skolan och en stor del av Skolverkets definition av 

                                                 
10 Internationella och nationella policydokument tas upp i detalj under avsnitt 1.1.2.  
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digital kompetens innefattar både möjligheter och utmaningar. Men som flera forskare har 

tagit upp råder det en tveksamhet om IKT verkligen lever upp till den potential som 

policynivån redogör för. Det finns heller inga tydliga empiriska bevis för att digitaliseringen 

av skolan bidrar till en mer positiv kunskapsutveckling (Lindberg et al., 2016; Olofsson et al., 

2011).  

Trots tveksamhet så presenteras flera möjligheter11 för IKT vilket visar på att det finns en rad 

sätt som IKT kan berika undervisningen på och assistera lärare i deras vardagliga sysslor. Det 

handlar om olika sätt att presentera information på, tillgängligheten till ny information, 

administrativa sysslor som dokumentation, kommunikation och bedömning. Likaväl som att 

bidra till en mer elevcentrerad undervisning och andra möjligheter till samarbete (Lindberg et 

al., 2016; Winman et al., 2018; Shan-Fu, 2013). Men anledningen till att detta presenteras 

som möjligheter och inte faktiska användningsområden har att göra med att användandet av 

IKT i undervisningen kantas av ett flertal utmaningar. Utmaningarna 12berör bland annat 

undervisningens ramverk såsom lektionstid och brist på planeringstid. Vidare råder det en 

genomgående kompetensbrist i arbetet med digitala verktyg och IKT bland lärare och det 

finns svårigheter i hur man bedömer andra modaliteter än text. Detta resulterar i att 

undervisningen oftast aldrig rör sig utanför den traditionella formen utan IKT används istället 

som en krycka för att stödja den typ av undervisning man alltid har fört (Lindberg, et al., 

2016; Olofsson et al., 2011; Winman et al., 2018; Andersson, 2011; Shan-Fu, 2013).  

Vad som blir tydligt utifrån detta är att det råder en diskrepans mellan policynivå och 

implementeringsnivå. Digital kompetens och användandet av IKT har förts fram som 

nödvändiga kompetenser som alla elever måste tillgodogöra sig, men detta har skett över de 

undervisande lärarnas huvuden. Det blir tydligt att lärarna inte har fått tillräckligt med stöd för 

att faktiskt lära ut dessa nya kompetenser och kunskaper, och i vissa fall är dessa kunskaper 

och kompetenser någonting som även den undervisande läraren saknar själv. Detta kan 

förklara varför implementeringen av IKT haltar och varför dess potential inte ännu har 

uppnåtts. Vidare framstår det som tydligt i den redogjorda forskningen att lärarens egen 

attityd gentemot IKT är en huvudfaktor för att digitala verktyg ska användas på det sätt som 

styrdokumenten har tänkt. En lärare med en positiv attityd till IKT och en lärare som 

                                                 
11 Möjligheter och användningsområden presenteras i detalj i avsnitt 3.2. 
12 Utmaningar presenteras i detalj i avsnitt 3.3. 
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dessutom besitter en hög grad av digital kompetens är två av de viktigaste faktorerna för en 

lyckad undervisning med digitala verktyg (Olofsson et al., 2011, Shan-Fu, 2013; Pallak & 

Walls, 2009). Det ska dock betonas att det finns ett stort ansvar på organisationsnivå gällande 

lärarens attityd till IKT. Det har visat sig i studier att den övergripande skolkulturen spelar en 

viktig roll i formandet av lärarnas attityder. En skolkultur som kännetecknas av en 

skolledning som erbjuder adekvat stöd och uppmuntran gällande IKT påverkar lärarnas attityd 

positivt. Saknas däremot uppmuntran och stöd gällande IKT-användning på organisationsnivå 

påverkar detta lärarnas attityd negativt (Olofsson et al., 2011; Shan-Fu, 2013).  Därför 

framstår denna diskrepans mellan policy- och implementeringsnivå som ett stort hinder för en 

framgångsrik digital undervisning, och behovet av stöd till lärare i sitt arbete med digitala 

lösningar framstår som viktigt för att kunna påverka lärares attityd och deras möjligheter att 

kombinera digitala verktyg med sina ämnesmässiga och pedagogiska kunskaper.  

Ett mer specifikt exempel på hur digitaliseringen har påverkat skolan och undervisning är att 

läsningen i allt högre grad sker i ett digitalt format till skillnad från den traditionella 

pappersläsningen. 1:1 lösningar där varje elev får en egen laptop eller läsplatta blir allt 

vanligare och kommuner och huvudmän investerar miljontals kronor i sådana satsningar 

(Winman et al., 2018). Således blir det relevant att undersöka hur läsförståelsen påverkas av 

ett byte från det traditionella formatet till det digitala.  

I kapitel fyra redogörs för en rad empiriska studier som har undersökt just detta. Det 

sammantagna resultatet är att i endast en studie visade det sig att läsförståelsen gynnades av 

det digitala formatet, då endast gällande brukstexter (Aydemir & Öztürk, 2013). I tre andra 

studier visade det sig att det fanns ingen skillnad i läsförståelse mellan det digitala och det 

traditionella mediet (Margolin, et al., 2013; Eden & Alkalai, 2013; Kretzschamar et al., 2013).  

I ytterligare tre andra studier visade sig att det digitala formatet har en negativ inverkan på 

läsförståelse i förhållande till det traditionella formatet (Jeong, 2012; Kim & Kim, 2012; 

Rasmusson, 2014).  Till sist visade det sig att i två studier så fanns det en överväldigande 

majoritet av deltagarna i studierna som föredrog det traditionella mediet framför det digitala 

(Kretzschamar et al., 2013; Jeong, 2012) medan det i en studie visade sig att det inte fanns en 

majoritet åt något håll gällande subjektiva preferenser för de två olika medierna (Eden & 

Alkalai, 2013).  
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Vad man kan konstatera utifrån den givna forskningen på området som används i denna 

uppsats är alltså att det finns inget tydligt svar på hur läsförståelsen faktiskt påverkas av de 

olika medierna, då empirin till en viss del motsäger varandra. Vad som däremot är intressant 

är att det i endast en av sju redogjorda studier visade sig att läsförståelsen gynnades av det 

digitala formatet.  

5.1 Slutsatser 

Denna uppsats har undersökt digitaliseringens påverkan på skolan, från internationella och 

nationella styrdokument, till den generella användningen av IKT i undervisningen och till sist 

att titta specifikt på hur läsförståelsen påverkas när man byter medium från det traditionella 

till det digitala. Utifrån detta kan följande generella slutsatser dras: 

• Ambitionen på policynivå överensstämmer inte med de förutsättningar som finns på 

implementeringsnivån. Den digitala kompetens som ska läras ut enligt policynivån, 

saknas många gånger bland de faktiska lärarna. Diskrepansen förstärks vidare av en 

brist på tid i planeringsfasen och för att hitta ett relevant digitalt material. Det blir 

också tydligt att när man rör sig från kunskapsinlärning till främjande av kompetenser 

tycks det som att de traditionella lektionstiderna runt 60 minuter inte räcker, vilket är 

ett tecken på att större förändringar på organisationsnivå krävs. 

• För att en lyckad implementering av IKT i skolan ska bli möjlig, krävs det att lärarna 

får det stöd och utbildning som krävs. Det krävs delvis vidareutbildning av redan 

yrkesverksamma lärarna, delvis krävs ett större fokus på lärarutbildningen för att 

utveckla en digital kompetens hos lärarstudenter. Att undervisa i en digital skola 

kräver inte längre enbart ämneskunskaper och didaktisk kompetens, utan det kräver 

också en digital kompetens.  

• Det har visat sig att det inte är självklart att digitaliseringen har påverkat lärandet 

positivt, då implementeringen och användandet av IKT kantras av flera utmaningar. 

Samtidigt som forskningen visar att läsförståelsen i bästa fall inte påverkas i bytet av 

medium, medan det i värsta fall påverkar läsförståelsen negativt. Detta bör rättfärdiga 

ett kritiskt förhållningssätt gentemot digitaliseringen av skolan, och innan ny teknik 

sätts in i klassrummet bör det vara ett beslut där noggrann pedagogisk planering ligger 

bakom.  

Mer specifikt för svenskämnet kan även följande slutsatser dras: 
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• En stor del av IKT har att göra med andra modaliteter än text, då IKT möjliggör 

modaliteter såsom ljud, bild och rörlig bild. Detta kan ur ett svenskämnesperspektiv 

utnyttjas vid muntliga presentationer och andra uppgifter. Att inkorporera andra 

modaliteter i kombination med text där det är lämpligt kan därför vara ett bra sätt att 

föra in den digitala kompetensen i undervisningen och på så sätt förena den 

traditionella undervisningen med den digitala. I sådana situationer där det anses 

lämpligt är det viktigt att också de övriga modaliteterna än text kommenteras och 

bedöms för att betona dess relevans.  

• En av möjligheterna som framfördes i kapitel 3 gällande IKT är möjligheten till 

kontinuerlig formativ bedömning. Då eleverna i svenskämnet ägnar mycket av 

lektionstiden till att skriva olika texter bör det anses extra gynnsamt att arbeta med 

delade dokument så att den undervisande läraren kontinuerligt kan följa varje elevs 

skrivprocess. Detta bör anses vara ett bra exempel på hur digitala verktyg kan vara till 

nytta för undervisningen och lärandet då det annars är vanligt att man bedömer färdiga 

produkter.  

Med detta sagt så är digitaliseringen ett oundvikligt faktum, som snarare kommer öka än 

minska inom skolans väggar. Vidare så finns det en rad spännande möjligheter för IKT och 

framtidens digitala verktyg kommer sannolikt att förändra synen på hur vi ser på både lärande 

och undervisning. Men i dagsläget så sker inte digitaliseringen av skolan utan friktion vilket 

motiverar till vidare forskning inom området.  

5.2 Vidare forskning 

Digitaliseringen av skolan är ett växande forskningsområde som väcker allt större intresse, 

och detta med all rätt. ICT, den engelska översättningen av IKT, ger i dagsläget över två 

miljoner träffar i databasen Google Scholar vilket visar på magnituden i området. Men utifrån 

den litteratur som har undersökts i denna uppsatsen framkommer det ett behov av forskning 

av mer långtgående karaktär, det vill säga, longitudinella studier för att noggrant studera de 

didaktiska och kognitiva implikationerna av teknikanvändande i klassrummen. Vidare 

rekommenderas forskning av metodisk karaktär då ett av de större problemen är lärares brist 

på kompetens inom området. Det behövs alltså utvecklas tydliga teorier och handfasta 

modeller som kan underlätta för lärare som vill använda digitala verktyg i undervisningen. 

Det krävs också en kritisk forskning som undersöker motiven bakom digitaliseringen av 
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skolan, då det finns många intressegrupper och stora företag bakom många av produkterna 

som används i skolor i dagsläget. I samband med detta behövs de didaktiska motiven med 

användandet motiveras, ska den digitala tekniken används endast om den kan förbättra 

lärandet av det nuvarande stoffet? Eller anses den digitala kompetensen som tillräckligt viktig 

som självändamål? Ifall svaret lutar åt det andra alternativen hade det varit intressant att se på 

vilket sätt digital kompetens kan läras ut utan att det påverkar resterande ämnesinnehåll. Ett 

tänkbart alternativ är att digital kompetens i framtiden utgör ett eget ämnesområde.  

Arbetet med digitaliseringen av skolan borde även gynnas av mer ämnesspecifik forskning. 

Ur ett svenskämnesperspektiv hade det till exempel varit värdefullt med forskning som riktar 

in sig på hur bedömning av andra modaliteter än text kan se ut, hur de olika modaliteterna ska 

värderas i sig själva och i kombination till varandra, då det i dagsläget primärt är den skrivna 

texten som ligger till grund för bedömning. Avslutningsvis bör det anses relevant med 

läromedelsforskning i avseende av hur man kan kombinera läroböcker med digitala verktyg 

och i vilken grad läromedlets utformning främjar den digitala kompetensen.  
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