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Abstract 

This study presents, among other things, which working methods apply to digital tools in 

Swedish teaching that are most prevalent, what teachers think of that the curriculum was 

revised and if teachers in today's school have the digital skills needed to integrate digital tools 

into teaching. In addition, it is reported what advantages and disadvantages there are with 

using digital tools at the primary school. 

In order to collect data for my study, I used qualitative interviews where five teachers were 

interviewed. 

With the help of the socio-cultural perspective and the pragmatism's approach to learning, my 

results were analyzed. Results show that the teachers had a positive attitude towards digital 

tools and all felt that it was necessary to integrate digital tools already at the primary school. It 

can also be seen from the result that all teachers were in favor of the curriculum being revised 

and the teachers considered that they had the necessary digital skills. The positive effects that 

emerged from my results were, among other things, that the students get the habit of using 

digital tools and that they learn to handle the various tools. The negative effects that emerged 

from my result were mainly that it takes a long time to use the digital tools. 
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Sammanfattning 

I denna undersökning redovisas bland annat vilka arbetssätt gällande digitala verktyg i 

svenskundervisningen som är mest förekommande, vad lärare anser om att läroplanen 

reviderades och om lärare i dagens skola har den digitala kompetens som behövs för att 

integrera digitala verktyg vid undervisningen. Dessutom redovisas det vilka fördelar och 

nackdelar det finns med att använda digitala verktyg redan vid lågstadiet.  

För att samla in data till min undersökning så använde jag mig av kvalitativa intervjuer där 

fem lärare blev intervjuade.  

Med hjälp av det sociokulturella perspektivet och pragmatismens synsätt på lärande så 

analyserades mitt resultat. Resultat visar på att lärarna hade ett positivt förhållningsätt till 

digitala verktyg och samtliga ansåg att det är nödvändigt att integrera digitala verktyg redan 

vid lågstadiet. Av resultatet kan det även utläsas att samtliga lärare ställde sig positiva till att 

läroplanen har reviderats och lärarna ansåg att de besatt den digitala kompetens som behövs. 

De positiva effekterna som framkom av mitt resultat var bland annat att eleverna får vanan att 

använda digitala verktyg och att de lär sig att hantera de olika verktygen och de negativa 

effekterna som framkom ur mitt resultat var främst att det tar lång tid att använda de digitala 

verktygen.   

Nyckelord 

Digitala verktyg, digital kompetens, lågstadiet, svenskundervisning.   
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1. Inledning 

Vi lever i ett digitaliserat samhälle och digitala verktyg som datorer, mobiltelefoner och 

surfplattor har kommit att bli stor del av vårt liv. I de allra flesta hem finns inte enbart ett 

digitalt verktyg utan oftast flera och mycket man stöter på i sitt dagliga liv kräver att man 

besitter en digital kompetens för att kunna fungera som en deltagande samhällsmedborgare. 

Många av de elever som idag går i grundskolan kommer en dag att vara vårt samhälles nya 

ledare och då samhällets digitala utveckling inte verkar avstanna så är det viktigt att redan i 

grundskolans tidigare år ge elever förmågan att använda digitala verktyg. Utifrån paragraf 11 i 

Skollagen (2010) står det skrivet att varje skolform ska utgå ifrån den gällande läroplanen 

därför är det alltså nödvändigt att de digitala verktygen ska få en plats i undervisningen i 

dagens skola (SFS:2010:800, 2010). Tidigare har det inte varit något nedskrivet om digitala 

verktyg eller digital kompetens i läroplanen för grundskolan men efter den ökade 

digitaliseringen som skett i samhället så reviderades läroplanen för grundskolan 2017 för att 

förtydliga skolans uppdrag angående elevernas digitala kompetens. Bland annat står det nu 

skrivet att eleverna ska kunna använda digitala verktyg för att utveckla sitt lärande och 

skapande (Skolverket, 2017, s. 13). Dock menar skolverket (2016) att i och med de nya 

skrivningarna i läroplanen så ställs det även nya krav på lärarnas kompetenser. Skolverket 

lyfter fram det teoretiska ramverket TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) 

som är en utveckling av Lee Shulmans teorier om specifika lärarkompetenser där han 

fokuserade på ämneskunskaper och den pedagogiska kompetens lärarna behöver. I takt med 

digitaliseringen som skett har ännu en kompetens lagts till i Shulmans teori vilket benämns 

som technological knowledge. Punya Mishra och Matthew J. Koehler är grundarna till den 

nya teorin TPACK och de anser att lärare måste ha ett öppet förhållningssätt till teknik och att 

det är viktigt att dagens lärare har förmågan att integrera teknik, ämnesinnehåll och pedagogik 

(Skolverket, 2016a, s. 4).  

Trots att det nu står i läroplanen att eleverna ska kunna använda digitala verktyg för att 

utveckla sitt skapande och lärande så har jag upplevt att många lärare inte låter sina elever 

använda sig av digitala verktyg så mycket som det troligen behövs för att de ska nå de krav 

som står skrivna i läroplanen. Jag tycker det vore intressant att undersöka hur det kommer sig 

att vissa lärare avsiktligt eller oavsiktligt väljer att inte använda sig av digitala verktyg i sin 
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undervisning trots att det nu står tydligt i läroplanen att eleverna ska inhämta många 

kunskaper som kräver att de aktivt får använda digitala verktyg i skolan.  

I mitt arbete vill jag därför undersöka hur lärare på lågstadiet förhåller sig till att använda 

digitala verktyg i svenskundervisningen och hur de arbetar med de olika verktygen i sin 

undervisning. Utifrån min undersökning vill jag även undersöka om lärare i dagens skola har 

utvecklats i takt med den snabba utvecklingen av digital teknik och om de besitter den digitala 

kompetens som behövs för att kunna ge eleverna förmågan att använda digitala verktyg. 

Vidare vill jag även undersöka vilka fördelar och nackdelar de digitala verktygen kan ha på 

elevernas lärande.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att undersöka lärares förhållningssätt till att använda dator 

alternativt surfplatta vid svenskundervisningen och hur de arbetar med dem i sin 

undervisning.  

1.1.2 Frågeställningar 

För att uppnå undersökningen syfte och mål så har följande frågeställningar valts. 

• Vad anser lärare om att läroplanen reviderades för att ge digitala verktyg mer 

plats i svenskundervisningen? 

• Hur ser lärarnas digitala kompetens ut? 

• Hur arbetar lärare med digitala verktyg vid svenskundervisningen? 

• Vilka positiva effekter kan uppnås med hjälp av digitala verktyg? 

• Vilka problem kan uppstå vid användningen av digitala verktyg? 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer jag först att beskriva centrala begrepp som är återkommande i mitt 

arbete och därefter följer en presentation av de teoretiska utgångspunkter min undersökning 

bygger på. Jag valde att använda mig av det sociokulturella perspektivet och pragmatismens 

synsätt på lärande när jag analyserade mina resultat angående lärares arbete med och 

förhållningssätt till digitala verktyg.  

2.1 Digitala verktyg  

I mitt arbete förekommer begreppet digitala verktyg ofta. Med digitala verktyg syftar jag på 

de digitala verktyg som eleverna själva kan arbeta med som dator och surfplatta. Jag har valt 

att fokusera på de digitala verktyg som eleverna själva kan använda då de är det jag mest har 

erfarit att det är brist på i dagens skola och jag anser att för att eleverna ska kunna inhämta 

kunskaper och utveckla sin digitala kompetens så krävs det att de själva får jobba med de di-

gitala verktygen så som till exempel dator och surfplatta. 

2.2 IT 

I mitt arbete förkommer också begreppet IT då jag i min forskningsbakgrund använt mig av 

skolverkets rapport IT-användning och IT-kompetens i skolan. Skolverket har själva definierat 

begreppet IT i sin undersökning och de avser med detta begrepp smartphones, datorer, 

surfplattor, internet, digitalkamera datorprogram, e-post, intranät, digitala skrivtavlor och 

digitala skrivtavlor (Skolverket, 2016b, s. 15).  

2.3 Sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet enligt Roger Säljö (2014b) utgår ifrån att allt lärande sker i 

samspel med andra och den grupp eleverna befinner sig är av stor vikt vid inlärningen (Säljö, 

2014b, s. 18). Denna idé om lärande utformades av det sociokulturella perspektivets 

förespråkare Lev Vygotsky och benämns med begreppet den närmaste proximala 

utvecklingszonen. Med detta begrepp ansåg Vygotsky att vi människor lär av varandra och då 

framförallt av en lärare i skolan. För att ett lärande ska uppnås behöver vi få vägledning av 

någon som är kunnigare men Säljö påpekar även vikten av att den som är kunnigare inte får 

överta arbetet helt utan stegvis måste låta den som lär sig själv få göra arbetet (Säljö, 2014a, s. 

305,306).  
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Säljö framför även att det i dagens samhälle skett en förändring gällande våra fysiska och 

intellektuella färdigheter då vi idag kan använda oss av de redskap eller verktyg som vi 

människor utformat. Termerna redskap och verktyg innebär att vi människor använder oss av 

redskap eller verktyg för att agera och förstå den värld vi lever i (Säljö, 2014b, s. 19).  

Redskapen eller verktygen vi använder oss av kan antingen vara materiella eller språkliga och 

enligt Vygotsky är de språkliga redskapen bland annat det teckensystem eller de siffror vi 

använder oss av för att kommunicera med. De fysiska redskapen består istället av bland annat 

det tangentbord vi använder oss av när vi skriver på en dator. Dock skriver Säljö att 

företrädarna för det sociokulturella perspektivet anser att det är viktigt att dessa två redskap 

inte skiljs åt utan de ska samverka för att ett framgångsrikt lärande ska uppnås (Säljö, 2014a, 

s. 299-300).  

2.4 Pragmatismen 

Roger Säljö (2014b) beskriver att lärandet utifrån ett pragmatiskt synsätt utgår ifrån att varje 

människa är en samhällsvarelse och att relationen mellan samhälle, individ och kultur är en 

viktig del som skolan måste beakta. Vidare beskriver Säljö att det pragmatiska synsättet anser 

att undervisningen bör samspela med elevernas vardag så att deras erfarenheter från skolan 

kan knytas samman med deras erfarenheter ifrån deras vardagliga liv. På detta sätt menar 

förespråkarna för pragmatismen att elevernas förståelse för det de lär sig i skolan blir 

fördjupad och de kan utveckla samhälls- och vardagsrelevanta kunskaper (Säljö, 2014b, s. 

291). Skolan enligt pragmatismen ska vara en demokratisk organisation som har som uppdrag 

att forma eleverna till aktiva samhällsmedborgare genom att ge eleverna möjligheter att 

utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna fungera i det samhället vi lever 

i (Säljö, 2014b, s.291-292). 

En av pragmatismens största förespråkare är John Dewey och det var han som myntade 

begreppet learning by doing vilket innebär att eleverna tar till sig kunskap genom att blanda 

teoretiska inslag med praktiska inslag (Säljö, 2014b, s. 288). Dewey menade att för att kunna 

behärska en färdighet så krävs det att man både praktiskt kan utföra det men man måste även 

ha förmågan att förstå vad det är man gör och även sedan kunna reflektera kring det som 

skett. Därför ansåg Dewey att det är viktigt att eleverna själva får pröva på de saker vi vill att 

de ska inhämta kunskaper om. (Säljö, 2014b, s. 289).  
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3. Forsknings- och litteraturgenomgång 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för vad tidigare forskning presenterat angående 

digitala verktyg i skolan. Jag kommer även att redogöra för vad som står skrivet i läroplanen 

LGR11 angående digitala verktyg och digital kompetens.   

3.1 Digitala verktyg i styrdokumenten 

Lundgren (2014) beskriver begreppet läroplan som ett begrepp som används för att beskriva 

skolans mål, innehåll och resultat (Lundgren, 2014, s. 143). Riksdagen och regeringen som 

ansvarar för den läroplan som är aktuell för dagens skolor ansåg att läroplanen för 

grundskolan var i behov av revidering då den tidigare inte föreskrev något om elevernas 

kunskaper angående digitala verktyg och digital kompetens. I den reviderade läroplanen står 

det redan vid skolans värdegrund och uppdrag om vikten att eleverna ska få möjlighet att 

inhämta kunskaper om digitala verktyg och att de även ska utveckla ett ansvarsfullt 

förhållningsätt till den digitala teknik vi använder (Skolverket, 2017, s.9). Under övergripande 

mål och riktlinjer står det sedan skrivet att eleverna ska ges möjlighet att inhämta de 

kunskaper som krävs för att för att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare och skolan ska 

därmed ansvara för att eleverna efter grundskolan kan använda digitala verktyg för sitt/sin 

skapande, lärande, kommunikation, problemlösning, kunskapssökande och 

informationsbearbetning (Skolverket, 2017, s.13). 

Granskar man sedan kursplanen för svenska så finns det nu skrivet om digitala verktyg i alla 

de tre delarna syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. I syftet står det att eleverna genom 

undervisningen ska få möjlighet att kommunicera i digitala miljöer med föränderliga och 

interaktiva texter (Skolverket, 2017, s. 252).  

Under centralt innehåll så står det att eleverna genom undervisningen ska få ta del av 

skapande texter där ord och bild samspelar, skriva med hjälp av digitala verktyg, stödja 

presentationer med hjälp av digitala medier och verktyg. Vidare ska eleverna även få ta del av 

texter i digitala miljöer, vilka risker och möjligheter som finns vid kommunikation i digitala 

miljöer, informationssökning på webbplatser och sökmotorer samt att de ska få ta del av spel, 

filmer och webbtexter där texten kombinerar ord och bild (Skolverket, 217, s. 253,254).   
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I kunskapskravet för godtagbara kunskaper i slutet av årkurs tre så står det att varje elev ska 

kunna skriva på en dator och att de ska kunna söka information ur en anvisad källa 

(Skolverket, 2017, s. 258).  

3.2 Digital kompetens  

”För att vi pedagoger ska kunna hjälpa eleverna med att utveckla sin 

digitala kompetens behöver vi börja med att höja vår egen lägsta nivå” 

(Diaz, 2012, s. 78). 

Detta citat hämtat ur Patricia Diaz (2012) bok Webben i undervisningen beskriver hur lärare 

kan påbörja resan med att använda digitala verktyg i sin undervisning och Diaz menar att efter 

man höjt sin egen lägstanivå angående digital kompetens så kan man sedan lära och utvecklas 

tillsammans med sina elever (Diaz, 2012 s. 78). Vidare skriver Diaz att begreppet digital 

kompetens handlar om att man ska ha kunskap om teknikens roll i både vardagslivet och vid 

arbetet, hur tekniken fungerar och vilka risker, utmaningar och möjligheter som finns vid 

användningen av teknik (Diaz, 2012, s. 57). Håkan Fleischer och Helena Kvarnsell (2015) 

framför sin definition av begreppet digital kompetens i sin bok Digitalisering som lyfter 

skolan och de anser som Diaz att det bland annat innebär att man ska ha en förståelse för 

teknikens begränsningar och möjligheter och att man praktiskt ska kunna använda de digitala 

verktyg som är relevanta för den egna undervisningen (Fleischer & Kvarnsell, 2015, s. 29).  

Fleischer och Kvarnsell (2015, s. 27). skriver även i sin bok att digital kompetens är en av de 

åtta nyckelkompetenserna som EU lyft fram. Fleischer och Kvarnsell beskriver dessa 

nyckelkompetenser utifrån Europeiska unions egen motivering och de menar att då vi lever i 

ett kunskapssamhälle där vi behöver vara flexibla och kunna anpassa oss efter den snabba 

utveckling som ständigt sker så är dessa nyckelkompetenser nödvändiga för att kunna bidra 

till samhället. De övriga sju nyckelkompetenserna är kommunikation på främmande språk, 

kommunikation på modersmål, lära att lära, kulturell medvetenhet och kulturella 

uttrycksformer, initiativförmåga och företagsanda, matematisk kunnande, grundläggande 

vetenskaplig och teknisk kompetens samt social och medborglig kompetens Fleischer och 

Kvarnsell redogör för att det är viktigt att de olika nyckelkompetenserna samspelar och att 

man inte ser de var för sig. Även Martin Tallvid redogör i sin avhandling att i ett digitaliserat 

klassrum krävs det inte enbart att man är teknisk kunnig, expert inom sitt ämne eller en god 
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pedagog utan ett samspel mellan dessa komponenter måste ske för att undervisningen ska bli 

framgångsrik (Tallvid, 2014 s. 96). 

Ett sätt för att förstå den digitala kompetens som lärare i dag behöver är att utgå ifrån Punta 

Mishra och Matthew J. Koehlers ramverk TPACK. Mishra och Koehler (2009) nämner att 

lärare i dagens skola har ett svårt uppdrag då all ny teknik ställer nya krav på deras kompetens 

och undervisning (Mishra & Koehler, 2009, s. 61).  TPACK-ramverket är en utveckling utav 

Lee Shulmans tidigare teori PCK- pedagogical content knowledge som handlade om 

lärarkompetenser. Shulmans teori var baserad på att lärare behövde rena ämneskunskaper och 

pedagogiska kompetenser i en kombination (Skolverket, 2016, s. 3). Mishra och Koehler 

(2008) har utvecklat Shulmans teori och lagt till en kompetens som de benämner som 

technological knowledge vilket innebär den tekniska kompetens lärare i dag behöver. Dock 

lägger även Mishra och Koehler som Fleischer, Kvarnsell och Tallvid vikten vid att det är 

samspelet mellan de olika kompetenserna som möjliggör att teknikanvändningen i skolan blir 

framgångsrik och de menar att TPACK-ramverket är ett sätt att förstå och tänka hur man som 

lärare i dagens skola på ett framgångsrikt sätt kan integrera digitala verktyg i sin undervisning 

(Mishra & Koehler, 2008, s, 2-3).   

Nedan i figur 1 visas ramverket TPACK och dess olika delar.  

 

 

Figur 1: TPACK (http://tpack.org) 

Reproducerad med tillstånd av utgivaren, © 2012 av tpack.org 

 

I rapporten Digitaliseringen i skolan – dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och resultat i 

utbildningen kan man läsa att de flesta lärare själva uttrycker att de inte anser att deras digitala 

http://tpack.org/
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kompetens är något problem men trots detta visar utbildningsutskottet i sin översikt att det 

finns ett stort utvecklingsbehov hos lärarna gällande digitala verktyg som ett pedagogiskt 

verktyg (Utbildningsutskottet, 2006, s. 17). Även Skolverket (2016b) redovisar i sin senaste 

IT-uppföljning att var tredje lärare anser att ett utvecklingsbehov inom grundläggande 

datorkunskaper föreligger (Skolverket, 2016b, s. 68). Även Martin Tallvid (2014) redovisar i 

sin avhandling att många lärare upplever att de saknar den tekniska kompetens som behövs 

och att den snabba tekniska utveckling som sker i dagens samhälle kan utgöra ett problem då 

det hela tiden utvecklas nya program och versioner. Lärarna i Tallvids studie känner sig även 

osäkra på hur de ska lösa de tekniska problem som kan uppstå med användningen av digitala 

verktyg och de är osäkra på hur de ska integrera de digitala verktygen i undervisningen 

(Tallvid, 2014, s. 94,95). 

För att utveckla förmågan om hur, när och var de digitala resurserna bäst passar in under 

undervisningen redogör Perselli (2014) att det är just genom användningen av de digitala 

verktygen som dessa förmågor kan utvecklas (Perselli, 2014, s. 33). Dock pekar Perselli på 

forskning som även visar på att det inte endast räcker att omges av digitala verktyg för att 

utveckla sina digitala erfarenheter utan för att utveckla sin digitala kompetens så krävs det av 

lärarna att de använder sig av digitala verktyg i undervisningen och sedan lär sig utifrån de 

erfarenheter och kunskaper som går att uthämta ifrån undervisningssituationen (Perselli, 2014, 

s. 36).   

3.3 Digitala verktyg i svenskundervisningen 

Skolverket (2016b) framhåller att då det i Skollagen står att de lärverktyg och böcker som 

krävs för att elevernas lärande ska utvecklas ska vara kostnadsfria för eleverna så måste 

därmed skolorna bekosta de digitala verktyg som behövs för att eleverna ska kunna utveckla 

sin förmåga att använda digitala verktyg och sin digitala kompetens (Skolverket, 2016b, s. 

13). Vidare skriver Skolverket att en förutsättning för att användningen av digitala verktyg ska 

ske så krävs det en fungerande organisation och att det finns tekniska resurser (Skolverket, 

2016b, s.43). 

Jan Hylen (2013) uppvisar i sin förstudie Digitalisering i skolan- en kunskapsöversikt att 

lärarnas förhållningsätt till digitala verktyg har en stor betydelse för hur väl de används i 

undervisningen (Hylen, 2013, s.17).  Skolverket (2016b) ställde i sin senaste IT-uppföljning 

frågan till lärare om hur deras allmänna inställning till IT i skolan såg ut. Resultatet blev att 



 

9 

 

fyra av tio lärare anser att IT är ett betydelsefullt pedagogiskt verktyg och att det även 

stimulerar elevernas lärande, ökar deras motivation och att det utvecklar elevernas digitala 

kompetens (Skolverket, 2016b, s. 88).  

I rapporten Digitaliseringen i skolan – dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och resultat i 

utbildningen som utbildningsutskottet beställt av Jan Hylen (2006) för att få ett fördjupat 

kunskapsunderlag utifrån forskningsrön gällande digitaliseringen inom skolan kan man bland 

annat läsa att Sverige är ett land som har stor tillgång till digitala verktyg men som trots detta 

dock inte använder dem så ofta som de borde vid undervisningen (Utbildningsutskottet, 2006, 

s. 13). Skolverket (2016b) uppger i sin undersökning att det har blivit allt mer vanligt att 

eleverna får använda digitala verktyg vid undervisningen men trots detta är det bara 14 % av 

lärarna som låter eleverna dagligen få jobba med ett digitalt verktyg. Vanligast enligt 

Skolverket är att eleverna får jobba med digitala verktyg en till flera gånger i veckan och de 

vanligaste användningsområdena är att söka information, arbeta med bilder, filmer, musik och 

ljud, skriva uppsatser, göra presentationer eller läsa texter. Skolverkets resultat visar dock att 

arbete utan digitala verktyg är vanligare förekommande än arbete med (Skolverket, 2016b, s. 

71). I Martin Tallvids avhandling 1:1 i klassrummet- analyser av pedagogisk praktik i 

förändring kan man ta del av att många lärare är tveksamma till att integrera digitala verktyg 

vid sin undervisning trots att de har god datorvana och Tallvid lyfter fram fem förklaringar till 

varför. De fem förklaringarna är att lärarna inte tycker de är värt ansträngningen, brist på 

teknisk kompetens, otillräckligt material, brist på tid och minskad kontroll (Tallvid, 2014, s. 

94). Lärarna i Tallvids studie argumenterade även för att det inte finns nog med tid för att 

integrera dator vid undervisningen då de ansåg att det tog för lång tid att omvandla material 

de hade för digitalt bruk, svårt att hitta material och att de inte hade tiden till att testa de 

digitala resurserna innan användning. (Tallvid, 2014, s. 95). Ann-Katrin Perselli nämner även 

hon i sin avhandling att tid är en stor bidragande faktor till varför många lärare väljer att inte 

integrera digitala verktyg vid sin undervisning men hon redogör också för att uppkoppling 

mot internet, avsaknad av relevant innehåll i skolans digitala resurser och bristen på datorer är 

andra faktorer som bidrar till att datorer inte integreras i undervisningen (Perselli, 2014, s. 

31).  

Om en utveckling av användningen av digitala verktyg i undervisningen ska ske menar Hylén 

att man måste se på problemet ur ett större perspektiv och lägga fokuset på skolan som 
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organisation. För att nå en högre nivå så krävs det att ett samarbete mellan lärarna och 

skolledningen men även att ett kollegialt samarbete sker (Hylén, 2013, s. 29). Hylén lyfter 

även frågan angående kompetensutveckling och han anser att genom kompetensutveckling 

ökar inte enbart lärarnas kunskaper angående digitala verktyg utan de kan även nå ett mer 

positivt förhållningssätt till digitala verktyg vilket i sin tur leder till ett ökat användande av IT 

i undervisningen (Hylén, 2013, s. 27). Skolverket (2016b) redovisar i sin senaste IT 

uppföljning att åtta av tio grundskolor har någon slags IT-plan där det står beskrivet hur 

digitala verktyg ska användas som ett pedagogiskt verktyg och integreras i undervisningen 

(Skolverket, 2016b, 54). Samtidigt skriver Perselli (2014) att de traditionella IT-kurser som 

oftast erbjuds lärare inte är att föredra då de oftast fokuserar på hur de digitala resurserna 

fungerar. Istället menar Perselli att fokuset på IT-kurserna borde vara hur man som lärare kan 

integrera de digitala verktygen vid sin undervisning (Perselli, 2014, s. 36,37). Sara Willermark 

(2018) redovisar att lärarna i hennes studie ansåg att de utbildningsinsatser de deltagit i varit 

ineffektiva då aktiviteterna oftast varit belägna utanför skolan. Detta bidrog till att lärarna inte 

fått möjlighet att praktiskt pröva på det de lärt sig vid utbildningarna. Att 

utbildningsinsatserna saknade förankring, kontinuitet och uppföljning var andra resonemang 

ifrån lärare som ansåg att de utbildningsinsatser de deltagit i var bristfälliga (Willermark, 

2018, s. 86). Vidare anger Willermark att lärarna i hennes studie ansåg att det fanns en 

diskrepans mellan utbildningsinsatserna och deras behov av vad vilka förmågor inom digitala 

verktyg de behövde utveckla. För att stödja lärarnas utveckling så anser Willermark att 

utbildningsinsatser och kompetensutvecklingsdagar bör anpassas efter allas olika behov 

annars finns det risk för att de blir ineffektiva och därmed så utvecklas inte lärarnas 

undervisningspraktik (Willermark, 2018, s. 108).  

3.4 Digitala verktygs effekter 

Skolverket (2018) skriver att det är en komplex uppgift att undersöka vilka effekter digitala 

verktyg utger och den forskning som ännu har gjorts inom området ger inga tydliga och enkla 

svar om de digitala verktyg verkligen ger förbättrade studieresultat eller om det ökar elevernas 

lärande (Skolverket, 2018, s. 1). Hylén redogör däremot att de positiva effekterna av digitala 

verktyg har synliggjorts på senare tid när satsningar på en dator till varje elev gjorts och 

därför anser Hylén att för att vi ska kunna se de positiva effekterna som digitala verktyg kan 

ge så är det viktigt att de digitala verktygen får den användningstid som behövs annars finns 
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det risk för att det bli svårt att utläsa de positiva effekterna som kan uppnås (Hylen, 2013, 

s.17).  Dock skriver Hylen (2013) att skolor i Sverige inte lika frekvent använder sig av 

digitala verktyg som andra europiska länder och detta är på grund av att lärarna i svenska 

skolor inte har lika stor tro på att IT ger positiva effekter på elevernas lärande (Hylen, 2013, 

s.28).  

Trots detta så finns det mycket forskning som redogör för vilka positiva och negativa effekter 

de digitala verktygen har på elevernas lärande. I avhandlingen det Digitala läsandets begrepp, 

processer och resultat behandlar Maria Rasmussen (2014) hur digitala verktyg kan påverka 

elevernas läsförståelse. Framförallt fokuserar Rasmussen på hur de digitala texterna kan 

påverka elevernas läsförståelse i jämförelse med hur de traditionella texterna kan påverka 

eleverna. Rasmussen påpekar själv i sin avhandling att tidigare forskning varit mer inriktad på 

de traditionella texterna men att det i dagens samhälle är viktigt att även öva läsförståelse med 

hjälp av digitala verktyg då det skett ett skifte i läsvanor under den senaste tiden (Rasmussen, 

2014, s.16).  I sin studie där Rasmussen bland annat studerar om det finns några skillnader i 

läsförståelse mellan papper och skärm hos högstadieelever så blev resultatet att eleverna 

presterade bättre när de fick läsa på papper än på dator. Rasmussen själv tror dock att detta 

ligger i att det krävs mer i elevernas kognitiva resurser att läsa på dator i och med att de till 

exempel måste scrolla upp och ner (Rasmussen, 2014, s. 15-16). Rasmussen presenterar även 

forskning som visar på att eleverna kan bli stressade av att läsa texter på en skärm och uppvisa 

större trötthetstecken än de som gjorde samma test på papper (Rasmussen, 2014, s. 66). 

Vidare påpekar Rasmussen att elever med dyslexi kan uppvisa försämrat resultat när de får 

läsa texter på skärm med bilder då detta kräver en förmåga att kunna både förstå och tolka 

kombinationerna mellan text och bild. Dock understryker Rasmussen att de inte endast är de 

elever med svårigheter som kan få försämrat resultat utan de digitala texternas multimodalitet 

kräver att varje elev besitter en förmåga att kunna hantera texter med bilder, rörelser, olika 

läsvägar och färger (Rasmussen, 2014, s. 67). I motsats till Rasmussens resultat redogör von 

Schantz Lundgren och Lundgren (2011) för hur man genom att kombinera texter med bild och 

ljud kan öka elevernas motivation då de kan påverka vad som sker och flera av deras sinnen 

aktiveras genom att jobba med multimodala texter (von Schantz Lundgren & Lundgren, 2011, 

s.84). 
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Samtidigt som Rasmussens (2014) uppvisar i sin studie att elever presterade bättre genom att 

inte använda sig av digitala verktyg för att öva läsförståelse så finns det mycket forskning som 

även visar på det motsatta. Skolverket (2018) hävdar dock att de positiva effekterna är större i 

skrivundervisningen än för läsundervisningen. Vidare framför Skolverket att störst positiv 

effekt på elevernas lärande inbringas genom att eleverna får planera, redigera och revidera 

sina egna arbeten och texter (Skolverket, 2018, s. 1).  

Sara Willermark (2018) framhåller i sin avhandling att genom att låta eleverna använda sig av 

digitala verktyg så kan de lära sig saker på ett nytt sätt då den digitala tekniken öppnar upp för 

nya möjligheter att bearbeta och presentera information (Willermark, 2018, s.30). von Schantz 

Lundgren och Lundgren påvisar även att en snabb återkoppling ges till eleverna när de skriver 

texter på dator då datorerna oftast är försedda med ett rättstavningsprogram. Denna snabba 

återkoppling kan vara uppskattad av de elever som är högpresterande och även av de osäkra 

och blyga eleverna då återkopplingen ges på ett annat sätt än vid traditionell återkoppling. 

Däremot tillägger de att de elever med läs- och skrivsvårigheter kan få problem med just 

rättstavningsprogrammet då de ibland inte ges förslag till det rättstavade ordet om de stavat 

fel. Därtill anser de även att rättstavningsprogrammet kan bidra till att vissa elever förlitar sig 

helt på det och där igenom slutar tänka på ifall de stavat rätt (von Schantz Lundgren & 

Lundgren, 2011, s. 82).  

I Skolverkets IT-uppföljning (2016b) kan man läsa att om kvalitén på datorerna är bristfällig 

så att de krånglar kan detta leda till en stress och frustration hos eleverna (Skolverket, 2016b, 

s. 47). von Schantz Lundgren och Lundgren redogör för att om lärare ska kunna förebygga att 

tekniken krånglar så måste lärarna vara förberedda genom att utveckla sina strategier för hur 

de ska agera när problem uppstår och de måste ha förmågan att kunna hantera den digitala 

teknik som finns på skolan annars finns det risk för att problemen uppstår igen vid ett annat 

undervisningstillfälle (von Schantz Lundgren & Lundgren, 2011, s. 80). 

Som nämnts ovan så krävs det att de digitala verktygen används kontinuerligt i 

undervisningen för att effekterna ska få en chans att bli synliggjorda. Dock anger Skolverket 

(2018) att digitaliseringen och skrivundervisningen i skolan snarare borde ses som ett 

förändringsprojekt än ett teknikprojekt och att det är viktigt att komma ihåg att det inte är de 

digitala verktygen som ensam upprätthåller till positiva effekter på elevernas lärande utan att 
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det är didaktiken i skrivundervisningen som borde vara i fokus för att ett meningsfullt lärande 

ska ske (Skolverket, 2018, s. 1,2).   

4. Metodologisk ansats  

I detta avsnitt kommer metodvalet att beskrivas, vilket urval som använts vid undersökningen 

och vilka problem som uppstått vid insamlingen av data. Vidare redogörs det för intervjuernas 

genomförande och vilket material som användes. Dessutom diskuteras undersökningens 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet och slutligen förklaras de etiska övervägandena 

som min undersökning bygger på.  

4.1 Metodval 

När man gör sitt val av metod menar Sonja Kihlström att det är viktigt att man först 

reflekterar över hur syftet på bästa sätt kan besvaras utifrån de olika metoderna (Dimenäs & 

Kihlström, 2007, s. 228-229 & 232). I min undersökning där jag ska undersöka lärares arbete 

med och förhållningssätt till digitala verktyg anser jag att intervjuer är den 

datainsamlingsmetod som är lämpligast för att få ut så mycket bra information som möjligt till 

mitt resultat.   

4.2 Avgränsningar och urval 

Avgränsningen i min undersökning har gjorts till lärare som är verksamma i Värmlands län 

och är aktiva lärare i årskurs 1-3.  Urvalet av mina respondenter skedde både genom ett 

målstyrt urval och genom ett bekvämlighetsurval. Samtliga personer jag skickade ut förfrågan 

till att delta vid min undersökning valdes strategisk ut genom att jag ansåg att de var relevanta 

för mina forskningsfrågor (Bryman, 2018, s. 496). Dock så var det svårt att få tag på 

respondenter och därför gjorde även ett bekvämlighetsurval då jag fick nöja mig med de 

respondenter som fanns till mitt förfogande (Bryman, 2018, s. 243).  

4.3 Metodbeskrivning 

Intervju är en kvalitativ metod som liknar ett vanligt samtal men med ett bestämt fokus. 

Utmärkande för kvalitativa metoder är att forskaren måste vara lyhörd och öppen för 

respondenternas svar för att kunna vara förberedd på oväntade svar och för att vid intervjuns 

gång få ut så mycket data som möjligt (Dimenäs & Malmqvist, 2007, s. 131). Den form av 

intervju jag använt mig av i min undersökning är främst en så kallad forskningsintervju då 
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syftet med mitt arbete är att producera kunskap angående lärares arbete med och 

förhållningsätt till digitala verktyg i svenskundervisningen. Dock framför Kvale och 

Brinkman att de olika intervju formerna brukar kombineras och därför kan man även se min 

intervju som en journalistisk intervju då den berör viktiga händelser i samhället vilket i detta 

fall är den ökade digitaliseringen som skett i samhället (Kvale & Brinkman, 2014, s.18).  

Vid en intervjuundersökning är det viktigt att man planerar sin intervju efter syftet med 

undersökningen och att man själv reflekterar över sin egen förståelse över ämnet. Innan man 

gör sina intervjuer måste man utifrån sina frågeställningar skriva relevanta intervjufrågor. Det 

är sedan viktigt när man formulerar sina frågor att inte använda frågeställningarna som frågor 

utan man måste formulera nya mer öppna frågor till respondenten som man sedan kan 

använda för att få svar på sin frågeställning Vid intervjun måste man sedan försöka bortse 

ifrån sin egen åsikt för att kunna ta sig an och inte missförstå respondentens svar (Dimenäs & 

Kihlström, 2007, s. 47-50).  

Vid intervjun är det en fördel att börja med lite bakgrundsfrågor som tillexmepel namn, yrke, 

arbetsplats, och utbildning för att sedan informera om intervjuns syfte och upplägg (Dimenäs 

& Kihlström, 2007, s.52). Vid intervjun kan det även vara till en fördel att genomföra 

intervjun på en avskild och lugn plats och att sitta mitt i mot varandra så man kan ha 

ögonkontakt. Att använda sig av en bandspelare vid intervjun kan också vara att föredra för då 

kan man gå igenom frågorna och svaren i efterhand för att höra om man kanske påverkat 

respondenten på något vis. När intervjun sedan är klar är det bra att anteckna tidpunkten och 

intervjuns längd som bör vara cirka en timme dock kan detta variera beroende på frågeområde 

(Dimenäs & Kihlström, 2007, s. 51).  

När man är klar med sina intervjuer måste svaren även bearbetas och detta görs genom att 

man lyssnar på inspelningarna och skriver ut svaren och att man renskriver sina 

intervjuanteckningar. Vikten för att få fram ett resultat vid intervjuundersökningar ligger vid 

samanställningen och bearbetningen, när man avkodar sitt material ska man söka efter 

mönster i intervjusvaren och göra en deskriptiv där man har kodat sitt material och sedan 

skriva ner med egna ord vad respondenterna sagt. En fördel att sedan ha med i den text där 

man sammanställt resultat kan vara citat ifrån respondenterna då detta ger en ökad 

trovärdighet till sammanställningen (Dimenäs & Kihlström, 2007, s. 54). 
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4.4 Metodproblem 

Genom att använda mig av kvalitativa intervjuer så uppfylldes min undersöknings syfte och 

jag fick jag svar på mina frågeställningar. Dock hade jag önskat att någon av mina 

respondenter hade haft ett negativt förhållningssätt till digitala verktyg. Resultat hade således 

fått en annan karaktär och svaren hade varierat lite mer. Att föredra hade även varit om jag 

hade fått tag på fler respondenter, genom fler respondenter hade min undersökning fått en 

större relibiliatet och ett tydligare resultat. Dock tror jag att de tre andra lärarna hade svarat 

likartat som de andra fem då svaren jag fick in av de fem lärarna var av samma karaktär. 

Steinar Kvale och Svend Brinkman (2014) redogör för att det optimala vid 

intervjuundersökningar är att intervjua så många som det krävs för att få svar om det man 

undersöker (Kvale & Brinkman, 2014, s. 156). Utifrån Kvale och Brinkmans uttalande om 

antal intervjupersoner känner jag ändå att jag genom mina fem intervjuer fått svar på det jag 

ville undersöka och jag tror inte att de tre personerna som avstod att delta i min undersökning 

hade bidragit till så mycket mer information. 

4.5 Material 

Det material jag använde vid mina intervjuer bestod av den förskrivna intervjuguiden (se 

bilaga 2) jag gjort där jag även gjorde lite anteckningar under intervjuns gång. För att inget 

som mina respondenter sade skulle missas eller glömmas bort så använde jag även min 

mobiltelefon och spelade in intervjuerna med hjälp av ljudinspelning som finns på 

mobiltelefonen. Vid de intervjuer som skedde via Skype så användes även dator. 

4.6 Genomförande  

För att få tag på respondenter till min undersökning skickade jag ut en förfrågan via mail där 

respondenterna fick information om min undersökning via mitt missivbrev (se bilaga 1). Det 

var åtta personer som blev tillfrågade att delta i min undersökning dock blev det tre bortfall 

och endast fem lärare intervjuades. Tre av intervjuerna genomfördes sedan på en utsatt tid på 

respondenternas arbetsplats och de resterande två genomfördes via en dator och Skype då 

dessa två lärare befann sig i en annan kommun och jag inte hade möjlighet att resa till dem. 

Innan varje intervju fick respondenter både muntligt och skriftlig information gällande de 

etiska regler mig forskning bygger på och de respondenter som jag träffade personligen fick 

skriva på en samtyckesblankett (se bilaga 3). Varje intervju varade sedan i ungefär 20 minuter. 
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Efter intervjuerna sammanställde jag resultatet genom att granska mina anteckningar och 

lyssna på ljudinspelningen och skrev ned exakt vad respondenterna hade svarat.  

4.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Vid en kvalitativ metod som intervju är det varje respondents möten med världen och deras 

erfarenheter man utgår ifrån och inte det generella i sig som man gör vid kvantitativa metoder 

som enkät (Dimenäs & Kihlström, 2007, s. 232-233). Då det generella i sig inte är 

betydelsefullt inom kvalitativa studier så är istället generaliseringsprocessen en viktig aspekt. 

För att få en ökad förståelse för andras situation och även sin egen så är det en fördel att 

kunna se utöver en händelse från intervjun och sedan sätta in den i andra perspektiv för att 

kunna analysera om händelsen har samma riktning som andra händelser som skett under 

undersökningens gång (Dimenäs & Kihlström, 2007, s. 232-233).  

Med validitet menas att man undersöker det man har som avsikt att undersöka. För att 

undersökningen ska bli giltig och få en hög validitet är det en fördel att testa 

intervjufrågororna på någon testperson genom att göra en så kallad provintervju. Genom att 

först testa sina intervjufrågor kan man se om det finns några problem som kan uppstå med 

frågorna och de brister som man hittar vid provintervjun kan sedan bearbetas inför den riktiga 

undersökningen. Dock gjorde inte jag någon provintervju på grund av att jag ansåg att jag inte 

hade någon som var kunnig i ämnet att testa mina frågor på och då hade bristerna ändå inte 

synliggjorts. Däremot granskade min handledare frågorna innan intervjuerna genomfördes. 

(Dimenäs & Kihlström, 2007, s. 231).  

Med min undersökning vill jag även nå en hög reliabilitet, med relibiliatet menas att 

underökningens resultat ska vara tillförlitligt och trovärdigt. För att nå en hög relibiliatet är 

det därför av stor vikt att forskaren är säker i sin roll som intervjuare och detta är något man 

blir genom övning. Att vara fler vid en intervju är en annan aspekt som kan stärka 

reliabiliteten, vid min undersökning kommer jag dock vara ensam närvarande vid mina 

intervjuer. Däremot menar Kihlström att man stärker sin reliabilitet genom att spela in 

intervjun och detta är något jag gjorde vid mina intervjuer. Kihlström menar att man annars 

kan missa viktig information och att tolkningen av svaren kanske då sker direkt på plats 

(Dimenäs & Kihlström, 2007, s.231-232).   
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4.8 Etiska överväganden  

Innan intervjuerna ska utföras är det viktigt att fördjupa sig inom de krav som gäller vid 

vetenskapliga undersökningar. För att kvalitén, genomförandet och resultatet av 

undersökningen ska kunna utveckla vårt samhälle så krävs det alla som bedriver någon 

forskning tar hänsyn till de etiska krav som finns (Vetenskapsrådet, 2017). För att skydda 

deltagarna vid en undersökning finns individsskyddskravet som är utformat så att ingen 

deltagare ska kunna skadas psykiskt eller fysiskt. I individsskyddskravet finns fyra huvudkrav 

som alla forskare måste ha som utgångspunkt vid sina undersökningar (Vetenskapsrådet, 

2014, s. 5). De fyra huvudkraven som innefattas i individskyddkravet är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentskravet och nyttjandekravet.  

4.8.1 Informationskravet 

Informationskravet syftar till att man som forskare måste informera alla som deltar i 

undersökningen om undersökningens syfte och om hur undersökningen kommer gå till. 

Forskaren som utför undersökningen måste även ge information om att medverkan är frivillig 

och att de som deltar kan välja att avsluta sin medverkan när som helst utan att ange varför. 

Deltagarna i undersökningen bör även få information om att resultatet kommer offentliggöras 

på en plattform och om det är någon som finansierar undersökningen (Vetenskapsrådet, 2014 

s.7).   

4.8.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet bygger på att alla deltagare i studien själva har rätt att bestämma över sitt 

deltagande och innan undersökningen påbörjas måste ett samtycke ifrån deltagarna inhämtas. 

Samtyckeskravet skyddar även deltagarna genom att om de väljer att avsluta sin medverkan så 

ska de inte behöva utsättas för en påtryckning för att fortsätta sin medverkan och de ska inte 

utsättas för några negativa följder. Dock får man som forskare försöka att motivera deltagarna 

att slutföra undersökningen men med respekt och inte med en alltför stor påverkan då detta 

kan göra så deltagarna inte kan fatta beslutet att avsluta sin medverkan självständigt 

(Vetenskapsrådet, 2014, s. 9,10).  

4.8.3 Konfidentskravet 

Konfidentskravet syftar till att man måste behandla alla personuppgifter konfident så inga 

obehöriga kan ta del av uppgifterna. Därför är det viktigt att alla uppgifter forskaren får 



 

18 

 

genom sin undersökning lagras, avrapporteras och antecknas så att obehöriga inte kan utläsa 

vilka personer som deltagit i undersökningen. Om undersökningen innefattar känsliga etiska 

frågor kan det även i vissa fall vara en god ide att underteckna tystnadsplikt så deltagarna i 

undersökningen skyddas från att bli kränkta och känna obehag (Vetenskapsrådet, 2014, s. 12).  

4.8.4 Nyttjandekravet  

Nyttjandekravet syftar till att all informationen som man samlar in ifrån sina undersökningar 

endast får användas för forskningsändamål och att personuppgifter som blivit insamlade inte 

får användas så de kan påverka deltagarna på något sätt. Därför är det viktigt att forskaren 

redan vid planeringen av undersökningen försöker motverka de risker som kan komma att 

finnas med att resultaten kan användas felaktigt (Vetenskapsrådet, 2014, s. 14).   

5. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer jag redogöra för det resultat jag insamlat med hjälp av mina intervjuer 

men först kommer en kort presentation av min respondenter. Då deltagarna i min 

undersökning är anonyma kommer jag benämna dem som lärare A, lärare B, lärare C, lärare D 

och lärare E. Avslutningsvis kommer jag analysera mitt resultat med hjälp av mina teoretiska 

utgångspunkter. 

Tablå 1: Presentation av deltagarna 

Namn Ålder Årkurs Verksamma år Lärarutbildning 

Lärare A 25 1 3 Ja 

Lärare B 40 3 14 Ja 

Lärare C 52 2 3 Nej  

Lärare D 36 3 Nyexaminerad Ja 

Lärare E 26 1,2,3 Nyexaminerad Ja 

 

Lärarna A, B och C är verksamma på samma skola medan lärare D och E är verksamma på 

två olika skolor. Som man kan antyda av tabellen ovan så saknar lärare C lärarbehörighet men 

är trots detta ansvarig för en årkurs trea och därför ansåg jag att hen kunde bidra med bra 

information till min undersökning.  



 

19 

 

5.1 Reviderad läroplan 

I min undersökning var en av frågeställningarna vad lärare anser om att läroplanen 

reviderades för att ge digitala verktyg mer plats i svenskundervisningen. Av de fem jag 

intervjuade var alla medvetna om att läroplanen hade reviderats. Respondenterna var även 

överens om att revideringen var något som behövde ske och lärare D beskriver revideringen 

som något helt naturligt och att det inte går att utesluta då det är dit vi är på väg tack vare den 

ökade digitaliseringen som skett på senaste tiden. Respondenten vidareutvecklar detta med att 

lärare måste ge eleverna de verktyg de behöver för att kunna verka i dagens samhälle. Lärare 

C är inne på samma spår och menar att då vi går mot tider där allt är digitaliserat så är det 

väldigt bra att eleverna får lära sig att hantera de olika verktygen så tidigt som på lågstadiet. 

Lärare B diskuterar även vikten av att eleverna faktiskt får de färdigheter som krävs för att 

hantera digital teknik på skolan då man inte kan förutsätta att alla får lära sig att hantera dem 

hemma och att varje elev ska få de färdigheter som krävs hemifrån ger heller ingen 

likvärdighet anser lärare B. Lärare E nämner dock en nackdel som den reviderade läroplanen 

kan medföra och det är att de digitala verktygen inbringar en ekonomisk fråga och att detta då 

kan bidra till att alla skolor inte har tillgång till de digitala verktygen som behövs för att 

eleverna ska kunna utveckla sina digitala färdigheter.  

I och med den nya läroplanen ansåg lärare D att det också är viktigt att det följer med någon 

slags utbildning annars anser hen att arbetet med digitala verktyg kan bli påtvingat bara för att 

det står i läroplanen att eleverna ska få arbeta med digitala verktyg. Lärare E menar med detta 

argument att utbildning av den reviderade läroplanen ökar medvetenheten om hur de digitala 

verktygen ska användas och syftet med digitala verktyg kan synliggöras. Även lärare B ansåg 

att ledarna för skolan har en stor roll i att se till att alla förändringar som sker förs ut i 

verksamheten då varje enskild lärare inte lyckas att ta del av allt nytt självständigt hela tiden. 

Vidare framför hen att det krävs att organisationen ser till och erbjuder information och 

kurser. Hur respondenterna fått tagit del av revideringarna som skett och om de fått tagit del 

av någon slags utbildning inom digitala verktyg i svenska varierade då två lärare i min 

undersökning inte hade fått någon utbildning alls inom den reviderade läroplanen eller 

digitalisering inom ämnet svenska medan en var lite osäker och svarade till viss del genom att 

de fått utbildning genom en kurs men där låg inte fokusen på ämnet svenska. De två andra 

tyckte de hade fått bra med information gällande revideringarna, bland annat att skolan visat 

vilka förändringar som skett i den nya läroplanen men de hade även fått kunskaper om 
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digitala verktyg genom kursdagar. Lärare B som fick information och utbildning när 

läroplanen reviderades berättar att om hen inte hade fått någon utbildning så hade hen heller 

inte tagit del av all ny information i lika stor omfattning och det hade funnits en risk att hen 

bara hade ögnat igenom och valt vissa delar att fördjupa sig i.  

 

Vid frågan om det fanns några riktlinjer på skolan hur de skulle integrera digitala verktyg vid 

undervisningen svarade samtliga att det inte fanns något sådant.  

5.1.1 Slutsats 

Att läroplanen reviderades för att ge digitala verktyg mer plats i undervisningen var alla lärare 

i min undersökning medvetna om och de alla var även väldigt positivt inställda till att 

revideringen skett. Alla lärare kom med liknande argument om att de var nödvändigt då vi 

lever i ett samhälle där det krävs att man kan hantera digitala verktyg av olika slag. Däremot 

var de vissa lärare i min undersökning som inte hade fått någon utbildning inom den 

reviderade läroplanen utan de hade fått sätt sig in i den nya läroplanen själva. De lärare som 

hade fått utbildning och information om både den reviderade läroplanen och hur digitala 

verktyg kan användas i undervisningen tyckte att det hade varit till stor hjälp för att på bästa 

sätt kunna integrera de olika digitala verktygen på ett meningsfullt sätt vid sin undervisning.  

5.2 Digital kompetens 

Den tredje frågeställningen i min undersökning var i vilken utsträckning har lärare i dagens 

skola den digitala kompetens som behövs. Vid frågan om lärarna ansåg sig besitta en digital 

kompetens svarade samtliga deltagare att de ansåg sig besitta den digital kompetens som 

behövs. Lärare C säger: ”Den räcker nu men den skulle inte räcka om jag arbetade med äldre 

elever då skulle jag inte ha nog med kompetens”. Lärare E säger: ”Ja men de tycker jag att 

gör. Jag tycker det är kul med teknik och att använda den i olika syften”.  

Lärare B säger: 

”Ja jag tycker jag har en grund. Vi får små kurser då och då som att gör att man stärks så 

då lir man lite bättre för varje gång och man tar hjälp av varandra och jag tycker att det 

räcker”.  

När respondenterna svarade på frågan vad digital kompetens innebar för dem var svaren 

likartade. Lärare D uttrycker att digital kompetens för hen innebär att man ska känna till de 

olika verktygen och hur de kan användas i undervisningen både praktiskt och didaktiskt. 



 

21 

 

Därtill anser hen att digital kompetens innebär att man vet hur eleverna kan bli hjälpta av de 

digitala verktygen. Lärare A tycker likt och menar att digital kompetens innebär att man kan 

använda de digitala verktygen utan större problem och ansträngning. Däremot tillägger lärare 

A att hen även tycker det är viktigt att man ser de digitala verktygen som en tillgång och något 

positivt istället för något nytt man måste lära sig. 

 

Lärare B anser att man inte behöver vara expert för att besitta en digital kompetens men att 

det är viktigt att man vet hur man ska ta reda på saker och att man har en grund om hur man 

kan använda de digitala verktyg som behövs i undervisningen. Lärare B diskuterar även 

vikten av att våga lära sig tillsammans med eleverna, men poängterar att man för detta måste 

ha en grund annars finns det risk för att man inte vågar att lära sig samtidigt som eleverna.   

När jag slutligen frågade respondenterna om de skulle vilja få mer kunskap om digitala 

verktyg svarade fyra av fem ja. Lärare E säger: ”Ja man kan alltid lära sig mer, få mer tips 

och idéer”. Lärare B säger: ”Ja för varje gång man får de genom olika utbildningssituationer 

så ger ju det mycket tycker jag”.  

Lärare A uttrycker dock att hen inte vet om det finns tid för att lära sig mer och 

vidareutvecklar detta med att hen ändå känner sig ganska fullärd och tycker sig besitta 

tillräckligt med digital kompetens. 

5.2.1 Slutsats  

Samtliga deltagare i min undersökning ansåg sig besitta en digital kompetens och de var även 

överens om vad digital kompetens innebar. Trots att de ansåg sig besitta en digital kompetens 

så uttryckte alla förutom en att de skulle vilja ha mer kunskap om digitala verktyg.  

5.3 Användning av digitala verktyg i svenskundervisningen 

Den tredje frågeställningen i min undersökning var hur lärare arbetar med digitala verktyg vid 

svenskundervisningen. För att få svar på min frågeställning frågade jag först respondenterna 

hur tillgången av digitala verktyg såg ut. Nedanför i tabellen redovisas vilka digitala verktyg 

de har tillgång till, hur många av respektive verktyg de har till sitt förfogande och hur många 

klasser som delar på de digitala verktygen.   

 

Tablå 2: Tillgången till digitala verktyg 
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Namn Digitala verktyg Antal Vilka årskurser som 

har tillgång till 

verktygen 

Lärare A Dator och Ipad. 10 st. datorer. 4 st. 

surfplattor. 

f-1. Surfplattorna 

tillhör klassen. 

Lärare B Dator och Ipad. 6 st. datorer. 7 st. ipads 2-3. Surfplattorna 

tillhör klassen. 

Lärare C Dator och Ipads. 9 st. datorer.  4 st. 

surfplattor. 

2-3. Surfplattorna 

tillhör klassen. 

Lärare D Cromebooks och 

surfplatta. 

24 st. datorer. 5 st. 

surfplattor. 

f-3. 

Lärare E Dator och surfplatta. 30 st. datorer. 3 st. 

surfplattor.  

1-3. 

 

Utifrån tabellen ovan kan det utläsas att lärare A, B och C har tillgång till ett väldigt fåtal 

datorer. Dock nämner både Lärare B och C att de är på väg flera och nya datorer och båda tror 

att de i en snar framtid kommer ha tillgång till cirka 30 datorer.  

Alla fem respondenter uppger även att de surfplattor som de har till sitt förfogande till största 

del används till de eleverna med särskilda behov och att dessa dagligen får jobba med 

surfplattan vid svenskundervisningen. Surfplattorna som finns till lärarnas förfogande 

används därför inte till resterande elever i lika stor utsträckning som datorerna. Lärare B 

berättar att de eleverna med särskilda behov även får använda dator dagligen och det är även 

något lärare C förmedlar vid sin intervju.  

 

När jag sedan frågade respondenterna hur ofta resterande eleverna fick arbeta med något 

digitalt verktyg vid undervisningen uppstod en osäkerhet hos alla svaranden då de tyckte det 

var svårt att uppskatta hur ofta eleverna egentligen fick möjlighet att utveckla sina digitala 

färdigheter. Trots detta svarade majoriteten av mina respondenter att eleverna i alla fall fick 

jobba med ett digitalt verktyg själva ett flertal gånger i veckan. Däremot var de ingen av mina 

respondenter som uppgav att eleverna dagligen fick jobba med dator eller surfplatta förutom 

de elever som hade särskilda behov. Dock uppgav lärare C att hennes elever inte fått arbetat 



 

23 

 

själva med ett digitalt verktyg på ungefär en månad och detta på grund av att lärare C just nu 

endast har tillgång till nio datorer som även är bristfälliga då de ibland inte startar. Lärare C 

berättar även att hen just nu istället lagt fokus på att eleverna ska bli klara i sin svenska bok 

och att de därefter ska få möjlighet att lära sig att hantera dator. Att de digitala verktygen inte 

används så ofta är enligt Lärare A på grund av tillgången, då det endast finns 10 datorer till 

deras förfogande. Att de även delar datorerna med förskoleklassen gör så att användningstiden 

inte blir så hög som önskas. Även Lärare B nämner att tillgången till datorer som en 

bidragande orsak till varför hen inte använder digitala verktyg oftare: ”Då vi inte har en dator 

till varje elev så blir det att man gör tillsammans genom smartborden eller projektor istället”.  

Lärare E beskriver situationen liknande men även med fokus på att de digitala verktygen de 

har tillgång till är bristfälliga: 

”De är ju 35-37 elever så de är ju svårt att ge varje elev dator. Våra datorer har krånglat 

en hel del och därför är det många lärare som valt att inte använda dem”.  

På de skolor som mina respondenter är verksamma så är det ingen av dem som har några 

riktlinjer på hur eller hur mycket de digitala verktygen ska integreras i verksamheten och 

lärare D beskriver att de digitala verktygen används väldigt olika på skolan. Lärare D tror att 

det är på grund av att läroplanen är såpass tolkningsbar och att de inte står vilken utsträckning 

de digitala verktygen faktiskt ska användas och då gör varje lärare som man själv tycker.   

Vid frågan om lärarna skulle vilja använda digitala verktyg mer vid sin undervisning svarade 

samtliga att det är något de skulle vilja göra. Återigen är det tillgången som är den bidragande 

faktorn men även att de fåtal digitala verktyg de har tillgång till är bristfälliga. Lärare A säger: 

”Ja absolut, jag tror jag skulle kunna använda de mer om jag hade fler datorer och ipads”.  

Även lärare C beskriver situationen: 

”Ja de skulle jag. Jag hoppas de blir smidigare med nya och flera datorer, de ser jag 

framemot de har inte varit kul när de inte funkat. Jag har planerat att halva klasen först 

ska använda dator sedan byta efter halva och det har inte funkat då det dragit ut på tiden 

på grund av trasiga datorer. Men de kommer bli bra och då kommer jag använda dem 

mycket”.  

Lärare D nämner även hen skulle vilja ha mer kunskap angående vad cromebooksen kan 

tillföra då hen inte riktigt än fått kläm på hur allt funkar, hen påpekar även att de inte är 

många på skolan som har kunskap om cromebooksen och dess funktioner och då måste man 

förse sig själv med den kunskapen och den tiden finns inte alltid. 
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Vid frågan hur lärarna använder de digitala verktygen vid svenska undervisningen svarar 

samtliga lärare att eleverna främst får använda datorn för att skriva berättelser och texter av 

olika slag. Lärare D berättar att vanligt förekommande vid hens svenska lektioner är att 

eleverna först får skriva för hand för att sedan få renskriva texten på dator. Därefter delar 

eleverna dokumentet med läraren och får sedan återkoppling direkt i dokumentet. Vanligt 

förekommande är även att eleverna får använda datorerna till att spela spel där fokusen ligger 

på ämnet svenska och där eleverna bland annat får öva på att bygga meningar, stava, sätta 

ihop ord med bild och spela memory. Att söka information genom olika sökmotorer är ett 

annat vanligt användningsområde bland mina respondenter och även att eleverna får lyssna på 

texter genom datorn. Lärare E nämner även att då eleverna bara går i lågstadiet så anser hen 

att fokusen ligger på att eleverna lär sig hur de loggar in på datorn, hur man skapar konton och 

veta hur man skriver en text. 

5.3.1 Slutsats 

Resultaten jag fick in angående hur lärarna i min undersökning arbetade med digitala verktyg 

vid sin svenskundervisning skiljde sig inte mycket åt och samtliga deltagare ställde sig 

positiva till användandet till digitala verktyg. Alla deltagare förutom en lät sina elever 

kontinuerligt använda dator och de främsta användningsområdena var att skriva berättelser 

och texter, spela spel, söka information och lyssna på texter. Trots att nästan alla använde sig 

av digitala verktyg ett flertal gånger i veckan ville samtliga använda sig ännu mer av dem vid 

sin undervisning men att de inte gjorde det på grund av tillgången, bristfälliga datorer och för 

lite kunskap om vad de digitala verktygen kan tillföra undervisningen.  

5.4 Positiva effekter med digitala verktyg 

Den fjärde frågeställningen i min undersökning var vilka positiva effekter som kan uppnås 

med hjälp av digitala verktyg. Samtliga deltagare uttryckte många olika positiva effekter som 

de ansåg kan uppnås med hjälp av digitala verktyg. Bland annat anger majoriteten av 

deltagarna i min undersökning att en positiv effekt är just det att eleverna faktiskt lär sig och 

blir vana att använda digitala verktyg. Lärare E menar att samhället är uppbyggt på teknik och 

för att fånga upp eleverna så måste de lära sig tidigt. Även lärare A tror att det är en stor fördel 

att låta eleverna använda digitala verktyg tidigt i skolan, lärare A säger: ”Många tar det för 

givet att barn kan det här med digitala verktyg med det är inte alls självklart”. Även lärare D 

tycker det är viktigt att eleverna får datorvana ifrån skolan tidigt: 
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”Man tänker ju väldigt lätt att alla barn har den kompetensen hemifrån, men datorvana 

har de ju inte. De allra flesta sitter ju inte och skriver texter hemma utan de spelar på 

paddan eller tv-spel”.  

De flesta deltagare i min undersökning uttrycker även att eleverna tycker det är kul att jobba 

med digitala verktyg och därmed ökar elevernas motivation till att arbeta vid lektionerna där 

digitala verktyg används. Eleverna som fått använda dator för att producera texter producerar 

även oftast längre texter än vad de hade gjort om de skrivit för hand och eleverna blir även 

oftast väldigt nöjda med sitt arbete. Lärare A berättar: 

”Eleverna tycker de är lättare att skriva på dator och de tycker att det är roligt att använda 

dator. De är även mer positiva till att skriva på dator då de är mer spännande. Då eleverna 

ännu inte skriver så bra men det blir ganska snyggt när de skriver på dator då de kan 

ändra typsnitt storlek och lägga till bilder. Tror de bli väldigt stolta och nöjda när de fått 

skrivit en text på dator och som man sedan skriver ut”.  

Lärare D framför även att texterna eleverna skrivit på datorn oftast får en bättre struktur och 

bättre meningsbyggnad. Detta tror hen är på grund av att det faktiskt är lättare att flytta om i 

datorn än sudda att på papper. Lärare B framhåller att en annan positiv effekt digitala verktyg 

kan inneha är att eleverna orkar arbeta längre när de få jobba med dator eller Ipad. Lärare B: 

”Appar där respons ges direkt så höjs koncentrationsförmågan och uthålligheten de orkar då 

färdighetsträna lite til”l.  

Att de digitala verktygen är ett värdefullt verktyg för de elever med särskilda behov är något 

som nämns av alla lärare under intervjuerna. Elever med särskilda behov kan med hjälp av 

datorn eller surfplattan få texter upplästa, hjälp med att stava ord och de behöver inte vara 

oroliga för hur bokstäverna ser ut eller hur deras handstil ser ut. Lärare E påpekar att hen 

anser att det blir lättare för de som har det svårt för att skriva att skriva på en dator och hen 

framhåller att svaga elever har utvecklats genom att få använda dator då de får känna att de 

kan producera en text trots att de inte kan det med en penna. Majoriteten av lärararna i min 

undersökning berättar om en lärandesituation likt lärares E där en elev med någon slags 

svårighet med hjälp av dator eller surfplatta utvecklat sitt lärande. Bland annat berättar lärare 

C att hen arbetade med en elev som hade väldigt svårt för skriva men när eleven fick ladda 

ner bilder att skriva till så blev det lättare för eleven att producera en text. Lärare C tillägger 

att hen inte tror att det skulle blivit lika mycket producerat om eleven endast fick skriva i en 

bok.  Även lärare B anser att genom att låta eleverna skriva till en bild så ökar deras 

motivation och ännu bättre menar hen är om eleverna får ta en bild hemma att skriva till då 

det är något som ligger eleven nära. Lärare E poängterar dock att de digitala verktygen inte 



 

26 

 

endast är ett värdefullt hjälpmedel till de elever med någon svårighet utan även de starka 

eleverna kan gynnas av att använda dator då det kan ge dem en utmaning. Även lärare B 

instämmer: 

”Inte bara elever med svårigheter utan det är jätte värdefullt för alla elever. Det som är en 

anpassning för en elev, tillexmepel en paus, så mår egentligen alla elever bra av ta en paus 

och samma gäller digitala verktyg”.  

5.4.1 Slutsats 

Samtliga deltagare vid min undersökning uppgav flera positiva effekter som de ansåg digitala 

verktyg kan inneha på elevernas lärande. Bland annat ansåg mina deltagare att eleverna blev 

mer motiverade till att arbeta när de fick arbete med digitala verktyg och därmed producerade 

eleverna längre och bättre skrivna texter. Att eleverna fick vanan av digitala verktyg och att de 

lärde sig att hantera redskapen var en annan positiv effekt som uppkom från mitt resultat. 

Respondenterna är även överens om att digitala verktyg har en extra stor positiv effekt på 

elever med särskilda behov.  

5.5 Nackdelar med digitala verktyg 

Min sista frågeställning är vilka problem kan uppstå vid användningen av digitala verktyg. 

Den största nackdelen som mina respondenter ansåg fanns med digitala verktyg är det med att 

det tar väldigt lång tid för elever med den låga åldern att logga in. Lärare E nämner att det 

ibland kan ta halva lektionen för att endast starta datorerna och logga in. Även lärare B tycker 

att det tar lång tid att logga in: ”Tar långt tid att logga in men då får det ta den tiden när de 

väll sen kan det så är det guld och då kan man gå vidare”.  

Att de digitala verktygen är gamla och inte funkar som de ska är en annan nackdel som nämns 

vid intervjuerna. Både lärare C och D uttrycker att de bristfälliga digitala verktygen de har 

tillgång till tar alldeles för mycket av undervisningstiden. Lärare E: 

”Nackdel är när det krånglar Jag har lagt upp en lektion där dator skulle användas och 

sedan tog det halva lektionen att starta upp datorerna och logga in. Men det mesta är 

positivt att använda digitala verktyg”.  

 

Både lärare A och D nämner även att ett problem som kan uppstå vid användningen av 

digitala verktyg kan vara att eleverna endast ser de digitala verktygen som något roligt och att 

detta då kan medföra att eleverna inte lägger ner sig så mycket på själva uppgiften som skulle 

önskas. Lärare D säger: ”De vet de andra sakerna som anses roligare än själva uppgiften och 
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gör då klart snabbt och inte lägger ner sig så mycket som man skulle vilja”. Även lärare A 

instämmer: ”Ser ipaden som bara något roligt där man gör roliga saker och som en leksak 

istället för ett hjälpmedel”.  

Lärare A påpekar även att det i vissa fall kan bli att Ipaden eller datorn blir som en barnvakt åt 

de elever som inte kan eller orkar delta vid den vanliga undervisningen. Majoriteten av 

deltagarna uttrycker också att de anser att det inte får bli för mycket undervisning med enbart 

digitala verktyg. Eleverna måste även få skriva för hand då detta också är en färdighet som 

eleverna behöver i det dagliga livet. Lärare A tycker även att det är viktigt att eleverna får 

bläddra i böcker för att även uppnå den känslan som det inger.   

5.5.1 Slutsats 

Ett problem som de digitala verktygen kan medföra var att respondenter ansåg att det tog för 

mycket tid av undervisning när man integrerar digitala verktyg vid undervisningen. Främst 

ansåg de att det tog för lång tid för eleverna att logga in men även att det tog lång tid att starta 

datorerna. Trots att alla mina respondenter var väldigt positivt inställda till att använda 

digitala verktyg så framkom det även av mitt resultat att majoriteten ansåg att de digitala 

verktygen inte fick ta för stor plats vid undervisningen då det då finns risk för att det tar över 

skrivandet för hand och eleverna mister handskrivningen. 

5.6 Analys 

Mitt resultat kan förstås med hjälp av både det sociokulturella perspektivet och 

pragmatismens synsätt på lärande. Att lärarna i min undersökning ansåg att det är nödvändigt 

att eleverna får utveckla sina kunskaper gällande digitala verktyg i skolan kan förstås med 

hjälp av pragmatismens tankesätt att skolan ska forma eleverna till aktiva 

samhällsmedborgare genom att ge dem de färdigheter som behövs för just detta. När mina 

respondenters elever arbetade med digitala verktyg fick de vägledning av läraren och fick sen 

arbeta på egen hand med en dator. Detta är vad pragmatismen benämner learning by doing 

och de anser att elevernas lärande ökar när de praktiskt får prova på det de ska lära sig. Skulle 

eleverna endast teoretiskt få lära sig om en dator så kan de förmodligen inte hantera den när 

de får en framför sig. Genom att eleverna fick hjälp av en lärare så kan det sociokulturella 

perspektivet kopplas in genom att de anser att allt lärande sker i samspel med andra och att det 

är genom vägledning av en som är kunnigare som lärandet utvecklas. 
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Det sociokulturella perspektivets förespråkare anser även att de fysiska redskap som till 

exempel tangentbordet kan gynna elevernas lärande detta kan kopplas till de positiva 

effekterna som framkom i mitt resultat där majoriteten av respondenterna ansåg att eleverna 

tyckte de var lättare att skriva på ett tangentbord än för hand. 

6. Diskussion av resultat 

Syftet med denna undersökning var att undersöka lärares arbete med och förhållningssätt till 

digitala verktyg vid svenskundervisningen. För att få svar på mina frågeställningar intervjuade 

jag fem verksamma lärare. I detta avsnitt kommer jag nu jämföra mitt resultat med tidigare 

forskning och avslutningsvis kommer jag ge förslag på vidare forskning.  

6.1 Reviderad läroplan 

Samtliga lärare i min undersökning var medvetna om och insatta i den nya läroplanen och de 

var även positivt inställda till att revideringarna skett. Emellertid framkom det i resultatet att 

några av respondenterna inte hade fått information eller utbildning ifrån skolledningen 

angående den reviderade läroplanen utan de hade själva fått sätta sig in i de nya föreskrifterna.  

Hylén (2013) anser att skolan som organisation har ett stort ansvar i att se till att en utveckling 

av användningen av digitala verktyg sker. Dessutom redovisar Hylén att lärare som genomgått 

någon kompetensutveckling av något slag har en större tendens att ha ett positivt 

förhållningssätt till digitala verktyg. Detta är emellertid inget som framkom ur mitt resultat då 

även de lärare som inte fått kompetensutveckling hade ett positivt förhållningsätt till digitala 

verktyg.   

När det nu står i läroplanen att elever ska utveckla sina digitala färdigheter så anser jag att det 

krävs av skolledningen att de även ger lärarna möjlighet att utveckla sina digitala färdigheter. 

Om lärarna saknar kunskaper om vad de digitala verktygen kan tillgå finns det även risk för 

att de är tveksamma att använda dem med eleverna. De lärare som då inte väljer att använda 

sig av digitala verktyg i undervisningen bidrar inte endast till att deras elever kommer att 

sakna den digitala kompetens som behövs utan de kommer även att inte utveckla sin egen 

digitala kompetens. Perselli (2014) menar att för att utveckla sin egna digitala kompetens så 

krävs det att man använder de digitala verktygen vid sin undervisning och lär sig utifrån de 

händelser som sker vid lektionen. Diaz (2012) framför även lärarna behöver höja sin egna 
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lägsta nivå för att kunna hjälpa eleverna med att utveckla deras digitala kompetens. När 

läraren sen kan grunderna menar Diaz att man kan fortsätta att lära sig och utvecklas med 

eleverna. Detta var något som en av mina respondenter framförde och hen menade att det är 

viktigt att våga lära sig tillsammans med sina elever 

Skolledningen kan inte heller förutsätta att varje lärare själv sätter sig in i all ny kunskap som 

gäller den digitala teknik och inte heller den reviderade läroplanen. Willermark (2018) 

poängterar dock att lärarna i hennes studie ansåg att de utbildningsinsatser som ordnades av 

skolledningen oftast var bristfälliga och sakande uppföljning, kontinuitet och förankring. I 

motsats till Willermarks resultat så ansåg lärarna i min undersökning att de utbildningsinsatser 

de deltagit i varit till stor hjälp för att på ett bra sätt kunna integrera digitala verktyg vid 

svenskundervisningen.  

Skolverket (2016b) uppvisar i sin senaste IT-uppföljning att åtta av tio grundskolor har en IT-

plan där det bland annat står hur de digitala verktygen ska användas. Detta resultat skiljer sig 

ifrån mitt framkomna resultat då ingen av de skolor mina respondenter var verksamma på 

hade någon IT-plan eller några riktlinjer på hur eller hur mycket de digitala verktygen skulle 

användas. 

6.2 Digital kompetens 

Samtliga lärare uppgav att de ansåg att de besatt en digital kompetens men trots detta ville 

fyra av fem få mer kunskaper om digitala verktyg. Detta kan kopplas till Skolverket (2016b) 

forskning som kommit fram till att var tredje lärare anser att det finns utvecklingsbehov inom 

grundläggande datorkunskaper. Även utbildningsutskottet (2006) redogör i sin rapport för att 

utvecklingsbehovet inom digitala verktyg är stort. Tallvid (2014) redogör i sin avhandling att 

många lärare saknar digital kompetens och att de bland annat känner sig osäkra på hur de ska 

integrera digitala verktyg vid undervisningen och hur de ska lösa de problem som kan uppstå 

vid användningen. Detta är dock inget som framkom i mitt resultat, för trots att lärarna i min 

undersökning ville ha mer kunskap så var de ändå säkra på hur de kunde lösa problem och hur 

de kunde använda de digitala verktygen vid undervisningen. Detta troligtvis tack vare att 

samtliga hade ett positiv förhållningssätt till digitala verktyg och flertalet tyckte även att det 

var roligt att använda dem vid undervisningen.   
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Tallvid nämner även i sin avhandling att då det ständigt utvecklas nya program och versioner 

så kan detta bidra till att det kan uppstå problem i och med att det ständigt finns något nytt att 

lära sig. Även Mishra och Koehler menar att all den nya teknik som finns idag ställer nya krav 

på lärarna och utifrån Mishra och Koehlers ramverk TPACK där de menar att lärarna i dagens 

skola behöver ämneskunskaper, pedagogiska kunskaper och tekniska kunskaper i ett samspel 

för att kunna integrera digitala verktyg på ett bra sätt. Detta anser jag är en självklarhet, vid 

alla lärandesituationer som sker i skolan mellan lärare och elev kräver att olika kompetenser 

samspelar. För att eleverna ska kunna inhämta kunskaper så krävs det att läraren på ett 

pedagogiskt sätt kan lära ut ämneskunskaperna och ska eleverna inhämta kunskaper angående 

digitala verktyg så krävs det att läraren även har en teknisk kunskap. Om lärarna i min 

undersökning besatt varje kompetens som Mishra och Koehler föreskriver att man bör besitta 

framkom ej tydligt ur resultatet. Dock framkom det inte heller att de såg något problem med 

att samspela digitala verktyg med ämneskunskaper och samtliga hade en vana i att undervisa 

och borde därmed besitta någons slags pedagogisk kompetens. 

Vid frågan vad digital kompetens innebar var svaren likartade hos mina respondenter och de 

stämmer överens med vad tidigare forskning uttryckt angående begreppet. Både Diaz (2012) 

och Fleischer och Kvarnsell (2015) anser att för att besitta en digital kompetens bör man veta 

hur tekniken fungerar, kunna använda de olika digitala verktygen och känna till vilka 

möjligheter och utmaningar som finns vid användandet av digitala verktyg.  

6.3 Användning av digitala verktyg vid svenskundervisningen 

Av det framkomna resultatet anser jag att det viktigaste resultat jag fått fram är att de lärare 

jag intervjuade var väldigt positivt inställda till att använda digitala verktyg vid sin 

svenskundervisning. Samtliga lärare ansåg att det var nödvändigt att låta eleverna få möjlighet 

att utveckla sin digitala kompetens i skolan. Trots att samtliga deltagare i min undersökning 

hade ett positivt förhållningsätt till digitala verktyg så varierade användningstiden och det var 

även en lärare som just nu aldrig lät eleverna använda sig av digitala verktyg vid 

svenskundervisningen. Att användningstiden var relativt låg eller obefintlig var på grund av 

en för liten tillgång till datorer och surfplattor och även att de digitala verktygen de hade 

tillgång till var bristfälliga. Ann-Katrin Perselli framför i sin avhandling att bristen på datorer 

är en bidragande faktor till varför många lärare väljer att inte integrera digitala verktyg vid 

undervisningen. Martin Tallvid konstaterar i sin avhandling att brist på teknisk kompetens är 
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en anledning till varför lärare är tveksamma till att använda digitala verktyg. Detta är något 

som överensstämmer med mitt resultat då det framkom att respondenterna ville ha mer 

kunskap om vad de digitala verktygen kunde tillföra. Tallvid uppvisar även forskning som 

visar på att många lärare även anser att det inte är är värt ansträngningen att integrera digitala 

verktyg vid undervisningen, att lärarna anser att det finns otillräckligt med material och sist att 

det ger en minskad kontroll när eleverna använder sig av digitala verktyg. Ingen av dessa 

faktorer var något som framkom i mitt resultat och det var ingen av lärarna i min 

undersökning som antydde detta. Däremot redogör Tallvid även för att många lärare anser att 

de digitala verktygen tar för mycket tid och detta var något som även visade sig i mitt resultat. 

De flesta lärarna i min undersökning såg det som en nackdel att det tog så mycket av 

undervisningstiden till att endast starta och logga in i datorerna.  

Av mitt resultat kan det även utläsas att ingen av mina respondenter lät sina elever dagligen få 

arbeta med digitala verktyg och enligt skolverket är det endast 14 % av lärarna i deras 

undersökning som låter deras elever dagligen få arbeta med något digitalt verktyg. Vanligast 

förkommande enlig skolverket är att eleverna får jobba en till flera gånger i veckan med ett 

digitalt verktyg och detta överensstämmer med mitt resultat då majoriteten av lärarna i min 

undersökning lät eleverna få arbeta med ett digitalt verktyg ett flertal gånger i veckan. När det 

kommer till användningsområde så använde lärarna i min undersökning främst datorerna till 

att låta eleverna skriva berättelser och texter, spela spel, söka information och lyssna på texter.  

Detta överensstämmer med vad skolverket redogjort i sin senaste IT-uppföljning då de fått 

fram att de vanligaste användningsområdet är att söka information, arbeta med bilder, filmer, 

musik och ljud, skriva uppsatser, göra presentationer eller läsa något. 

Skolverket (2016b) diskuterar i sin rapport att om digitala verktyg ska kunna integreras i 

undervisningen så krävs det att det finns tekniska resurser och en fungerande organisation. Av 

mitt resultat så kan man tyda att vissa skolor faktiskt har tekniska resurser och en fungerande 

organisation medan vissa skolor har brister i att kunna hjälpa lärarna med de digitala 

verktygen. Tillgången till digitala verktyg varierade också hos de olika skolorna och detta 

anser jag visar på en brist hos organisationen då det faktiskt nu står i läroplanen att eleverna 

ska ges möjlighet att utveckla sina digitala färdigheter och som det står i skollagen så måste 

skolorna idag kunna erbjuda de digitala verktyg som krävs för att eleverna ska kunna utveckla 

sitt lärande. Utan tillgång till datorer så minskar elevernas användningstid och Hylén menar 
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att för att eleverna ska kunna få ta del av de digitala verktygens positiva effekter så krävs det 

att de digitala verktygen ges den användningstid som behövs.  

6.4 Positiva effekter med digitala verktyg 

Den största positiva effekten digitala verktyg har på eleverna anser samtliga deltagare i min 

undersökning är att eleverna får en vana av digitala verktyg och att de faktiskt lär sig hur de 

ska hantera verktygen. Av resultatet framkom det även att elever idag tycker det är kul att 

jobba med digitala verktyg och därmed ökar deras motivation till att arbeta och deras texter 

blir då längre och även med en bättre struktur och meningsbyggnad. Detta resultat kan 

jämföras med både Skolverkets (2018) och Willermarks (2018) resultat där Skolverket 

framför att genom att eleverna får arbeta med texter så kan en positiv effekt på eleverna 

lärande uppnås. Willermark framhåller i sin avhandling att positiva effekter på elevernas 

lärande nås genom att eleverna på ett nytt sätt kan bearbeta och presentera sina texter. Av mitt 

resultat framkom det också att när eleverna får en snabb respons så ökar deras uthållighet och 

koncentrationsförmåga. von Schantz Lundgren och Lundgren påvisar i deras artikel att snabb 

återkoppling både gynnar de högpresterande eleverna men även de osäkra och blyga då den 

framförs på ett annat sätt än vid traditionell återkoppling.  

En lärare i min undersökning nämnde även att eleverna orkade arbeta längre när de fick arbeta 

med digitala verktyg. I motsats till resultatet i min undersökning presenterar Rasmussen 

(2014) forskning som visar på att elever kan visa större trötthetstecken när de arbetar med 

digitala verktyg och eleverna kan även bli stressade av att läsa texter på en skärm.  

Mitt resultat visar även att elevers motivation ökar och att de presterar bättre om de får skriva 

till en bild. Detta är något som även von Schantz Lundgren och Lundgren (2011) redovisar i 

sin artikel och de menar att multimodala texter bidrar till att elevernas sinnen aktiveras och att 

de får en större påverkan på texterna. I motsats till von Schantz Lundgren och Lundgren 

resultat uppvisar Rasmussen (2014) att de digitala texternas multimodalitet kan göra så 

eleverna uppvisar ett försämrat resultat då det krävs en förmåga att kunna hantera texter med 

rörelser, bilder, färger och olika läsvägar. 

Skolverket (2016) redovisar i sin rapport att de flesta lärare tycket att IT öppnar upp för en 

mer anpassad undervisning där man kan möta varje elevs olika behov. Detta överensstämmer 

med mitt resultat då lärarna i min undersökning ansåg att elever med särskilda behov gynnas 
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av att få arbeta med digitala verktyg och att de flesta har det lättare att skriva med hjälp av en 

dator eller surfplatta. Dock poängterade två av mina deltagare att de digitala verktygen inte 

endast är ett värdefullt redskap för de eleverna med någon svårighet utan att alla elever 

gynnas av att få arbeta med digitala verktyg. Rasmussen (2014) redovisar däremot i sin 

avhandling att hon genom sin undersökning kom fram till att elever presterade bättre när de 

fick läsa på papper. Dock var Rasmussens undersökning inriktad på läsförståelse och detta var 

inget som mina respondenter uttalade sig om. Detta kan kopplas till Skolverket (2018) artikel 

där de redogör att de positiva effekterna är större i skrivundervisningen än för 

läsundervisningen. 

6.5 Nackdelar med digitala verktyg 

En nackdel som framkom ur mitt resultat var att mina respondenter ansåg att det tog för 

mycket tid av undervisning när man integrerade digitala verktyg vid undervisningen. Främst 

ansåg de att det tog för lång tid för eleverna att logga in men även att det tog lång tid att starta 

datorerna på grund av att de var bristfälliga. Skolverket (2016b) redovisar att en stress och 

frustration kan utges om de digitala verktygen är bristfälliga. von Schantz Lundgren och 

Lundgren menar att lärare måste ha kunskaper om hur de förebygger att tekniken krånglar och 

veta hur de ska agera när problem uppstår. Detta kan då återigen kopplas till skolledningens 

ansvar i att ge lärarna den kunskapen som behövs för att de ska kunna förebygga att en stress 

och frustration intar. Om eleverna varje gång de använder digitala verktyg blir stressade och 

frustrerade så finns det en risk att de tillslut tappar motivation till att använda dem och då 

kommer de ej utveckla sina digitala färdigheter.  

6.6 Förslag till vidare forskning 

Då det som jag nämner i min forskningsbakgrund saknas forskning som uppvisar vilka 

effekter de digitala verktygen har på elevernas lärande så borde framtida forskning 

koncentreras på att undersöka just detta. Betydligt mer forskning krävs för att vi ska kunna 

fastställa vilka effekter de digitala verktygen har på elevernas lärande och en ide skulle vara 

att bygga vidare på min undersökning genom göra en observation där man sätter eleverna i två 

olika lärande situationer där de det ena gången får göra ett arbete på papper och den andra 

gången med hjälp av ett digitalt verktyg. Genom en observation av detta slag så skulle man få 

ett underlag på hur de digitala verktygen faktiskt påverkar elevernas resultat. Dock krävs det 
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att fler forskare runt om i Sverige och i världen gör detta för att man ska kunna generalisera 

resultatet och för att nå en hög relibiliatet. För att få ett bredare och större underlag till 

resultatet skulle även en enkätundersökning kunna utformas, på så vis skulle man nå ut till fler 

lärare och även få svar från lärare från hela Sverige.  

6.7 Slutsats 

I denna undersökning var syftet att undersöka lärares arbete med och förhållningssätt till 

digitala verktyg och resultat ifrån denna undersökning visar att samtliga lärare i min 

undersökning hade ett positivt förhållningssätt till digitala verktyg och samtliga var eniga om 

hur viktiga digitala verktyg är för elevernas lärande och framtid. Samtliga lärare var även 

medvetna om de revideringar som skett i läroplanen och de ansåg att revideringarna var 

nödvändiga. Vidare ansåg respondenterna att de hade den digitala kompetens som behövs för 

att undervisa i lågstadiet. De digitala verktygens användningsområden var främst att eleverna 

fick skriva texter, spela spel, lyssna på texter och söka information. Användningstiden 

varierade men majoriteten av mina deltagare lät eleverna arbete med ett digitalt verktyg ett 

flertal gånger i veckan. Min undersökning visar också på att de positiva effekterna är större än 

de negativa effekterna. Den största positiva effekten som digitala verktyg inger på eleverna 

menar mina respondenter är att de blir vana att använda digitala verktyg, att de lär sig hur man 

hanterar dem och de blir motiverade till att arbeta. Den största nackdelen var att det tar lång 

tid för eleverna att logga in och att starta datorerna och att de datorerna de har tillgång till är 

bristfälliga. 

 Avslutningsvis vill jag poängtera att då det nu står i läroplanen att eleverna ska utveckla en 

digital kompetens och sin digitala färdighet redan vid lågstadiet så är att föredra att lärare i 

dagens skola har ett positivt förhållningssätt till digitala verktyg annars finns det risk för att de 

digitala verktygen inte får den plats de behöver vid undervisning. Dock får inte den 

traditionella undervisningen med att skriva på papper med penna eller läsa en bok försvinna 

heller men det viktiga här är att hitta en balans mellan de olika undervisningsformerna så 

eleverna kan utveckla alla de färdigheter de behöver för att bli aktiva samhällsmedborgare. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Missivbrev 

Hej!  

Mitt namn är Therese Edberg och jag är student på Karlstads universitet. Jag går nu sista 

terminen på grundlärarprogrammet f-3 och jag skriver just nu mitt examensarbete. I mitt 

examensarbete har jag valt att undersöka lärares förhållningssätt till och arbete med digitala 

verktyg i svenskundervisningen. Den metod jag har valt att använda för att samla information 

är intervjuer och jag undrar därför om du skulle kunna tänka dig att delta i min undersökning. 

Om det passar skulle jag gärna komma för att intervjua dig runt vecka 10-12. Din medverkan 

är frivillig och du kan när som helt avbryta din medverkan om du så önskar. Din medverkan 

är konfidentiell och all information jag får in genom intervjun kommer endast att användas i 

forskningssyfte och ditt namn och dina svar kommer att anonymiseras. Uppgifterna kommer 

att bevaras till dess att uppsatsarbetet har godkänts och betyget har registrerats i Karlstads 

universitets studieregister för att sedan förstöras.   

För att upprätthålla en högre kvalité i undersökningen så kommer jag även att spela in 

intervjun med hjälp av en mobiltelefon. Denna inspelning är det endast jag som kommer ha 

tillgång till och när mitt arbete är färdigt kommer inspelningen att raderas.  

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 

samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 

rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och 

det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 

dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se.   

Om du har några frågor så tveka inte att kontakta mig. 

Med vänliga hälsningar                                                                         

Therese Edberg                                                           

073-8201715                                                                     

therese.edberg@hotmail.se 
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Bilaga 2: Intervjuguide  

Intervjuguide 

Inledningsvis vill jag igen nämna de etiska regler som jag förhåller mig till vid min 

undersökning. 

• Du kan när som helst välja att avbryta din medverkan 

• All information jag får in kommer endast användas i forskningssyfte 

• I min undersökning kommer du vara anonym  

Jag vill även igen fråga om det är okej att jag spelar in intervjun. Inspelningen är det endast 

jag som kommer ta del av och slutligen kommer inspelningen raderas. 

Syftet med min undersökning är att undersöka lärares förhållningsätt till att använda dator 

alternativt surfplatta vid svenskundervisningen och hur de jobbar med dem i sin undervisning. 

Mina frågeställningar är följande 

• Vad anser lärare om att läroplanen reviderades för att ge digitala verktyg mer 

plats i svenskundervisningen? 

• I vilken utsträckning har lärare i dagens skola den digitala kompetens som 

behövs?  

• Hur arbetar lärare med digitala verktyg vid svenskundervisningen? 

• Vilka positiva effekter kan uppnås med hjälp av digitala verktyg? 

• Vilka problem kan uppstå vid användningen av digitala verktyg? 

 

Bakgrundsfrågor  

Namn: 

Ålder: 

Vilken årkurs jobbar du i? 



 

 

 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

När tog du lärarexamen?  

Lärarens användning av digitala verktyg i svenskundervisningen 

Vilka digitala verktyg har ni tillgång till på er skola? 

Hur ofta använder ni digitala verktyg? I veckan? Dagligen? 

Hur använder ni dem i svenskundervisningen?  

Finns det några riktlinjer på skolan om hur ni ska använda digitala verktyg? 

Skulle du vilja använda digitala verktyg mer vid din undervisning? 

Digital kompetens 

Vad innebär digital kompetens för dig? 

Är du medveten och väl insatt i att läroplanen reviderades 2017 för ge digitala verktyg mer 

plats i undervisningen? 

Vad tycker du om detta? 

Fick ni på skolan någon slags utbildning då läroplanen reviderades? Eller har ni fått det 

tidigare? 

Anser du dig besitta en digital kompetens? 

Skulle du vilja få mer kunskap angående hur man kan använda digitala verktyg vid sin 

undervisning? 

De digitala verktygens effekter 

Vilka fördelar tycker du att det finns med att elever får använda digitala verktyg redan vid 

lågstadiet? 

Har du lagt märke till några positiva effekter som uppnåtts med hjälp av digitala verktyg? 

Vilka nackdelar tycker du att det finns med att använda digitala verktyg redan i lågstadiet?  

 

 



 

 

 

 

Bilaga 3: Samtyckesblankett 

Samtycke till deltagande i undersökning 

Jag har tagit del av både muntlig och skriftlig information som berör Therese Edbergs 

undersökning om lärares förhållningssätt och arbete med digitala verktyg i 

svenskundervisning.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag kan avbryta min medverkan i 

undersökningen när jag vill utan att ange något skäl.  

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 

universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 

och lämnad information.    

Härmed har jag tagit del av ovanstående information och godkänner därmed mitt deltagande 

i undersökningen. 
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