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Sammanfattning 
 

I denna uppsats intervjuas åtta olika grundskollärare om deras användning av digitala 

verktyg i undervisningen. De kvalitativa intervjuerna har utgått ifrån arbetets två 

forskningsfrågor som syftar till hur lärare använder digitala verktyg i undervisningen samt 

varför. Intervjuerna har transkriberats innan de sedan analyserats utifrån den 

sociokulturella teorin och tidigare forskning kring digitala verktyg och IKT. Resultatet 

visar både positiva och negativa aspekter med användningen av digitala verktyg i 

undervisningen. Lärarna är positiva till digitala verktyg som verktyg i undervisningen där 

motorik inte är avgörande för eleverna. De är däremot negativt inställda till att det finns en 

bristfällig tillgång till de digitala utbildningarna. Avslutningsvis diskuteras resultatet 

utifrån den sociokulturella teorin och tidigare forskning i förhållande till 

yrkesverksamheten. 
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1. Inledning 

Intresset för digitala verktyg väcktes under vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi kunde 

se att resurserna och användandet av digitala hjälpmedel kunde se olika ut. Den ena skolan 

hade datorer till varje elev samt en interaktiv skrivtavla för varje klass. På den andra 

skolan fanns det endast 3-4 datorer i varje klassrum och endast en interaktiv skrivtavla 

som inte fungerade.  

 

Vi lever i en ständig utveckling av teknologi samt digitalisering som över tid har format 

vårt samhälle till det digitala informationssamhälle det är idag. Mycket av den information 

samhällets medborgare har tillgång till har övergått till ett digitalt format. I och med den 

digitala utvecklingen finns nya plattformar och digitala system som skapar nya beteenden, 

produkter och tjänster (NE, Lindholm, u.å.). Detta blir tydligt då de vardagliga sysslorna 

som att handla mat och att läsa böcker eller tidningar idag går att göra på internet. 

Digitaliseringen sker även i skolans värld, då det är en byggsten i vårt samhälle. I läroplan 

för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2017) finns olika 

benämningar som tyder på den ständiga utvecklingen. Exempelvis ska eleverna kunna 

“orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad 

digitalisering och snabb förändringstakt” (Skolverket, 2017, s. 3). Ett tecken på 

digitaliseringen i skolan är att vissa delar av de nationella proven digitaliserades redan 

hösten 2018 och senast 2022 skall samtliga delar av nationella proven utföras digitalt 

(Skolverket, 2019). För att elever ska kunna anpassa sig efter det digitaliserade samhället 

är kommunikationen med omvärlden en viktig del. Kommunikationen innebär att eleven 

blir en del av en social gemenskap med kunskaper och föreställningar om världen. De 

möter tidigt flera olika typer av utvecklade leksaker och digital utrustning som är anpassad 

för barn. Eleverna lär sig snabbt att samspela med dessa på ett sätt som gör de till naturliga 

fenomen i deras vardagliga liv (Säljö, 2015). 

Skolans uppdrag är att främja den digitala utvecklingen och att ge alla elever förutsättning 

att utveckla sin förmåga inom digital teknik (Skolverket, 2017). Steinberg (2013) menar 

att ledarskap är en viktig del i undervisningen, och att arbeta med digitala verktyg kräver 

både kunskap och ledarskap av läraren. Läraren behöver vara flexibel i sin undervisning 

för att kunna möta elevernas intresse. Arbetet med digitala verktyg kan ge eleverna en 

öppnare värld istället för att se det som ett hinder. Utgångspunkten är att läraren i sig bör 

vara trygg i sin ledarroll och bör ständigt utvärdera sitt ledarskap och arbetssätt. Lärarens 
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roll blir viktigare i den digitala undervisningen, eftersom det kan uppfattas som en 

komplex värld (Steinberg, 2013).  

Vi anser att digitala verktyg är ett intressant ämne för oss som lågstadielärare då vi lever i 

ett digitaliserat samhälle som ständigt utvecklas. Det är också ett relevant ämne då det 

mellan forskare inom ämnet finns en debatt om huruvida arbete med digitala verktyg ger 

ökade resultat för lärande i skolan eller inte (Trageton, 2014). 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att få en insikt i hur lärare arbetar och motiverar sitt arbete med 

digitala verktyg i ämnet svenska för årskurs 1-3. Frågeställningar för arbetet är: 

 

 Hur beskriver verksamma lärare att de arbetar med digitala verktyg i ämnet 

svenska? 

 Vilka tankar har verksamma lärare kring sitt arbete i undervisning av svenska med 

digitala verktyg? 

2. Bakgrund 

Nedan presenteras den bakgrund som ligger till grund för uppsatsen. En definition av 

centrala begrepp i uppsatsen finns med för att kunna förstå resterande delar av uppsatsen. 

Därefter följer ett avsnitt som förklarar vad de olika digitala verktygen är. Slutligen finns 

ett kapitel med en presentation av vad olika styrdokument för skolan säger om digitala 

verktyg och digitala miljöer i undervisningen. 

2.1 Definition av IT, IKT och digitala verktyg 

Nationalencyklopedin (Henriksson & Lindkvist, u.å.) förkortar informationsteknik som IT, 

vilket är ett övergripligt begrepp inom datateknikens utveckling och de tekniska 

möjligheter som skapats. Trageton (2014) menar att begreppet IT över tid har utvecklats 

till informations- och kommunikationsteknik (IKT) där just kommunikation, som till 

exempel publikationer och sociala medier tillkommit. Detta menar även Skolverket (2008) 

då de beskriver att förkortningen IT ursprungligen bara stod för informationsteknik har 

begreppet en större omfattning idag. När IT benämns idag omfattar det även den 

kommunikationsaspekt som kan tydliggöras med förkortningen IKT.  

  

Digitala verktyg definieras i denna uppsats av fysiska verktyg som till exempel datorer, 

surfplattor eller interaktiva skrivtavlor. 
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2.2 Digitala verktyg i klassrummet 

Eftersom det finns rad olika typer av digitala verktyg att använda sig utav i ett klassrum 

har en avgränsning gjorts. Avgränsningen gjordes utifrån de digitala verktyg som nämns 

under datainsamlingen och därför behandlas endast dessa i uppsatsen. Nedan nämner och 

definierar vi de digitala verktyg som ingår i vår studie.  

 

 Dator 

 Surfplatta 

 Interaktiv skrivtavla - är ett pedagogiskt verktyg som används av lärare och 

elever. En interaktiv skrivtavla kan se ut som en whiteboard eller en platt tv. Den 

interaktiva tavlan är tryckkänslig och kan styras med touch. Det finns flera märken 

på dessa interaktiva skrivtavlor exempelvis Activeboard och Smartboard, vilket 

kommer nämnas av några lärare i resultatet. 

 Projektor 

Dokumentkamera - dokumentkameran kopplas till en dator och sedan visas på en 

projektor eller en smartboard. Läraren kan exempelvis använda dokumentkameran för att 

visa en text som hela klassen kan läsa tillsammans. 

2.3 Digitala verktyg och styrdokument 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2017) nämns 

inte just begreppet IKT men andra begrepp som nämns är digitalisering, kommunicera, 

digital teknik, digitala verktyg, digitala miljöer och digitala medier. De begreppen är 

tydligt kopplade till informations- och kommunikationsteknik som IKT står för. Trageton 

(2014) menar på att det inte är märkligt att detta är återkommande i läroplanen då Sverige 

har satsat miljarder för att öka IKT användningen i skolan. Att digital kompetens är en 

viktig del i undervisning och lärande visar sig också tydligt genom att vara en av åtta 

nyckelkompetenser för ett livslångt lärande som är skapade av Europaparlamentet och 

Europeiska unionens råd (2006). 

 

Skolverket (2009) har i uppdrag av regeringen “[...]att främja IT-användningen i förskolor, 

skolor, verksamheter och huvudmän” (Skolverket, 2009, s. 5). Att introducera elever för 

IT och digitala verktyg i ett tidigt skede är nödvändigt för att de ska vara en del i det 

moderna digitaliserade samhället. Regeringen belyser vikten av att lärare ska ha 

tillräckliga kunskaper om digitala verktyg och hur dessa kan användas (Skolverket, 2009). 

Användningen av digitala verktyg är nödvändig för att eleverna ska uppnå de mål och 

riktlinjer som finns i läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet från 
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2017. Skolan ska främja elevernas förståelse för digitaliseringen och hur den påverkar 

samhället och dess utveckling. Alla elever ska få möjlighet att utveckla sitt användande av 

digitala verktyg samt förstå att det finns risker och möjligheter med sådana verktyg. 

Eleverna ska också få möjlighet till att utveckla sin förmåga i att vara källkritisk 

(Skolverket, 2017). 

 

I skolan ska eleverna få möjlighet till att utforska och bli bekant med den ökade 

digitaliseringen och det snabba sätt som samhället förändras på. Detta genom en 

användning av digitala verktyg i digitala miljöer (Skolverket, 2017). I läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet finns även riktlinjer för att alla lärare ska 

planera för undervisning där eleverna får möjlighet att använda digitala verktyg på ett 

kunskapsutvecklande sätt (Skolverket, 2017). Förutom lärarnas ansvar och elevernas 

användning av digitala verktyg i digitala miljöer har också rektorn ett ansvar som är 

tydliggjort i läroplanen. Där beskrivs att rektorn ansvarar för att “[...] skolans arbetsmiljö 

utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, ges aktivt 

lärarstöd och får tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet 

samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala 

verktyg” (Skolverket, 2017, Kapitel 2). 

 

Läroplanen (Skolverket, 2017) säger att varje elev ska kunna använda digitala verktyg för 

att söka information, skapa och kommunicera samtidigt säger skollagen (SFS 2018:1368) 

att skolan ska vara likvärdig för alla. Att skolan ska vara likvärdig innebär inte att alla 

elever ska ha samma tillgångar till digitala verktyg utan den innebär att alla elever ska få 

en likvärdig utbildning. Brister det däremot i någon del av utbildningen och eleverna inte 

får de förutsättningar de behöver för att få digital kompetens och eleverna heller inte har 

tillgångar i hemmet riskerar dessa elever att klara sig sämre i samhället (Samuelsson, 

2014). 

3. Tidigare forskning 

Detta kapitel presenterar den forskning som ligger till grund för uppsatsen. Det 

presenteras ett antal studier där forskare beskriver vad som är viktigt när det kommer till 

användningen av IKT och digitala verktyg i undervisning. 
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3.1 Vad säger forskning om IKT och digitala verktyg? 

Wikan och Molster (2011) har gjort en studie om lärares erfarenhet kring informations- 

och kommunikationsteknik (IKT) samt deras användning av IKT. Att använda sig av IKT 

i undervisning är inte bara ett bra sätt att arbeta utan också viktigt för elevers 

lärandeutveckling menar Wikan och Molster (2011). De menar också att IKT har fått en 

stor roll i dagens digitaliserade samhälle där det är nödvändigt att alla lär sig hantera IKT. 

Ytterligare belyser Wikan och Molster (2011) även vikten av fortbildning inom ämnet för 

att lärare ska kunna använda sig av IKT på bästa sätt. De behöver ökade kunskaper om 

vad IKT kan vara, hur det kan användas på olika sätt samt hur de ska kunna vara ett stöd 

vid elevernas användning av IKT. Resultaten som framgick i studien visar att lärare har ett 

stort ansvar gällande utforskande och sökande på internet. Läraren måste ofta ge eleverna 

rätt hemsidor för informationssökning för att arbetet ska bli effektivt. Dock är det väldigt 

lätt för eleverna att söka sig till andra hemsidor än de angivna av läraren och därför krävs 

det att läraren är den som kontrollerar användning av internet i klassrummet. Flera av 

lärarna i studien ansåg att användningen av IKT hos elever inte nyttjades till lärande utan 

till annat. De lärarna uttryckte också att de hade för lite kompetenser och kunskaper kring 

IKT. I sammanfattningen av studien belyser Wikan och Molster (2011) att undervisningen 

inte endast ska bestå av IKT användning utan att variation av undervisningen är viktigt. 

De nämner också att det är upp till läraren hur mycket IKT som ska användas samt hur 

IKT ska användas i undervisningen (Wikan & Molster, 2011).  

 

Att användningen av digital teknik i ett klassrum inte alltid är enkelt menar även Säljö 

(2009). Den digitala teknik och de digitala verktyg som tillkommer av att jobba med IKT i 

klassrummet är inte något som enkelt kan implementeras i undervisningen. Det är något 

som kräver noggrann planering, samt vidareutbildning för att lärare ska få god kompetens 

och erfarenhet om användning av det digitala. Den digitala världen är stor och komplex 

och kan upplevas svår för de som inte har tillräcklig utbildning. “Det finns ett stort 

utbildningsbehov. [...] Först när skolans företrädare känner sig hemma i tekniken, vågar de 

utveckla dess roll i skolan och möta den unga generationen på deras hemmaplan” (Säljö, 

2009, s. 215). Att integrera digital teknik i klassrum kan skapa lärande gemenskaper där 

eleverna lär sig att samarbeta. Att eleverna ska kunna lyssna på varandra och förstå 

varandras olikheter är viktigt för demokratin i samhället (Säljö, 2009). 

 

I en studie av Estling Vannestål (2012) gjordes en enkätundersökning år 2007 för att få en 

syn på den digitala tekniken i språkundervisningen. Enkäten skickades ut till 110 skolor i 
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Sverige, riktad till engelsklärare. Estling Vannestål (2012) menar att datorerna oftast 

används av lärare som ett skrivverktyg och ett sätt att söka information på. Studien visar 

även att lärare som undervisar i språk inte använder IKT i sin undervisning särskilt ofta. 

Estling Vannestål (2012) svarar på varför så få språklärare använder IKT, genom en 

enkätundersökning där resultatet visar att bristen på datorer, för lite tid, brist på allmänna 

och ämnesdidaktiska kunskaper och teknik som strular är några anledningar (Estling 

Vannestål, 2012). Att ha bristande kunskaper om den digitala tekniken är något som 

tidigare nämnts av Säljö (2009). En annan faktor som påverkar lärarnas val av att inte 

använda IKT är deras upplevelser av att eleverna inte gör det som är planerat och lärarna 

tappar kontrollen (Estling Vannestål, 2012; Wikan & Molster, 2011).  

 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) kom 2002 ut 

med en guide för IT i lärarutbildningen. I guiden har de listat tre villkor för att IT ska 

nyttjas på ett sätt som förbättrar undervisningen och lärandet för elever. Det första av de 

villkoren belyser vikten av att “elever och lärare måste ha tillräcklig tillgång till digital 

teknik och Internet i klassrummet” (UNESCO, 2002, s. 10). Att ha tillgång till den digitala 

tekniken är grundläggande, dock behövs även det tredje villkoret för att göra 

användningen effektiv. Det tredje villkoret säger att lärare behöver “kunskaper och 

erfarenheter av digitala verktyg för att göra arbetet framgångsrikt” (UNESCO, 2002, s. 

10). Detta menar även utbildningsutskottet för riksdagen (2016), när de kom ut med en 

rapport där det i en forskningsstudie hade framkommit vad som behövs för att arbetet med 

digitala verktyg ska vara framgångsrikt. Där var det tydligt att lärare behöver 

kompetensutveckling för att arbetet med digitala verktyg ska fungera. I rapporten menar 

de också att om kompetensen ökar så kan även likvärdigheten gällande digital kompetens 

öka, både mellan skolor men också inom skolor (Utbildningsutskottet för Riksdagen, 

2016).  

 

Tiberg (2007) projektkoordinator för Kairos Future AB, har utifrån den internationella 

studien Skola 2021 som initierades 2006 av Myndigheten för skolutveckling och Kairos 

Future AB skrivit en sammanfattning av resultaten i den del av studien som handlar om 

Sverige. Syftet med projektet var att undersöka hur olika grupper inom skolan och inom 

skolans närhet ser på skolans framtid. Samt hur de tror att skolutvecklingen formar lärande 

i framtiden (Tiberg, 2007). Studien genomfördes genom en enkätundersökning som 

besvarades av cirka 2500 personer. Denna studie skapades för att ge ett underlag till ett 

framtida arbete för att skapa en skola som uppnår morgondagens behov. I resultatet menar 
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Tiberg (2007) att skolan ska ge grundläggande kunskaper som skapar självständiga 

individer. Tiberg (2007) menar att skolan påverkas av de förändringar som sker i 

omvärlden vilket driver skolverksamheten framåt genom att utvecklingen ställer krav, ger 

utmaningar och möjligheter. Skolans roll är alltid aktuell eftersom det är skolan som 

formas av det samhälle vi lever i (Tiberg, 2007).  

 

4. Teori 

Nedan kommer Vygotskijs sociokulturella teori att presenteras med fokus på lärande i 

samverkan med andra, då det är utgångspunkten för denna uppsats. Teorin kommer att 

kopplas till arbetet i analysen och diskussionen. 

 

4.1 Vygotskijs sociokulturella teori 

Vygotskijs sociokulturella teori var banbrytande och strävade åt motsatt riktning i 

jämförelse med den undervisningsform som används fram till dess. Undervisningen som 

bedrevs innan Vygotskijs teori var väldigt strikt och innebar att eleverna arbetade enskilt i 

tystnad. Eleverna pratade aldrig med varandra utan endast till läraren, om de blev 

tillfrågade eller fick lov att prata alls, det var inte tillåtet att samtala med andra under 

lektionen varken verbalt eller skriftligt (Strandberg, 2017).  

 

Att lärande sker mellan människor i samband med egna lärprocesser är grunden för 

Vygotskijs sociokulturella teori. När människor samspelar med varandra i olika aktiviteter 

skapas möjligheter för den enskilda människans inre processer som i sin tur möjliggör 

lärande. Vygotskij menar att det viktiga i skolan är vad eleverna faktiskt gör och inte deras 

egna enskilda processer utan aktiviteten mellan varandra. Några exempel på aktiviteter där 

eleverna lär av varandra är talande, problemlösning, läsning och visa känslor (Strandberg, 

2017).  

Aktiviteter som Vygotskij menar leder till människors lärande och utveckling kan kännas 

igen genom fyra olika tydliga kännetecken. Dessa kännetecken Vygotskij menar är 

sociala-, medierande-, situerade- och kreativa kännetecken (Strandberg, 2017). De första 

två kännetecknen, sociala och medierande, är centrala inom ämnet för detta arbete och är 

delar av den sociokulturella teorin som vidare kommer att ligga i fokus.  

 

Det sociala kännetecknet innebär att aktiviteterna är sociala, där människor interagerar 

med andra genom samtal och språk. Detta observerade Vygotskij och beskrev som 
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“children solve practical tasks with the help of their speech [...]” (Vygotsky, 1978, s. 26). 

Det centrala för aktiviteterna är att människor först lär sig tillsammans med andra 

människor för att sedan i sitt inre tänkande kunna lära sig själv. Han menar även att 

samspel mellan människor är lärande och utvecklande, inte bara en metod för detta 

(Strandberg, 2017). Vygotskij belyser också att språket utvecklas i det sociala samspel 

som sker mellan människor (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2000). Medan medierade 

kännetecknet innebär att aktiviteterna alltid sker tillsammans med hjälpmedel. Mellan 

människan och världen finns verktyg som hjälper till vid problemlösning, att minnas, vid 

tankar eller när en arbetsuppgift ska utföras. Är uppgiften att orientera sig i en främmande 

skog är det bra att ha en karta och en kompass till hands. En uppgift som handlar om 

huvudräkning hade inte gått att lösa om inte verktyget fingerräkning först hade använts för 

att sedan utvecklas till en huvudräkning (Strandberg, 2017). 

 

5. Metod 

I detta kapitel presenteras den metod som har använts för studien, samt vilket urval som 

gjorts och etiska överväganden som intervjuerna har grundats på. I slutet av kapitlet 

presenteras även analysmetoden för studien. 

 

5.1 Urval och avgränsningar 

Under denna studie har åtta stycken verksamma lärare intervjuats. Samtliga 

intervjupersoner jobbar på mindre skolor, i mindre orter utanför en större stad. Kriterier 

för de intervjuade lärarna är att de ska jobba inom årskurserna 1-3 och använda sig av 

digitala verktyg i sin undervisning av ämnet svenska. 

 

Insamling av data via intervjuer kan göras på två olika sätt. Antingen görs en kvantitativ 

eller en kvalitativ intervju. En kvantitativ intervju innebär att data som samlas in kan 

omvandlas till statistik genom siffror (Trost, 2010). Däremot kan inte data som samlas in 

från en kvalitativ intervju bli statistik med siffror utan är ett rikare material där olika 

aspekter inom ett visst område måste studeras (Kvale, 2014). En kvantitativ intervju utförs 

med frågor som ska ge korta och specifika svar som sedan går att dela upp utifrån 

förutbestämda fack och sedan omvandlas till statistik. Denna typ av intervju skall det inte 

finnas några vaga svar utan desto mer specifika och tydliga svar är desto bättre. Är det 

däremot mer intressant med längre och djupa svar på frågor så är en kvalitativ intervju mer 

lämplig. Inom kvalitativa intervjuer är det forskarens tolkningar och uppfattningar som är 
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grunden för insamling av data, därför kan det inte omvandlas till siffror eller statistik 

(Holme & Solvang, 1997). I en kvalitativ intervju ställs enkla frågor med en förhoppning 

om breda svar med mycket innehåll till skillnad från en kvantitativ intervju där 

exemplariska svar är till exempel ja eller nej. När sedan datainsamlingen genom 

kvalitativa intervjuer är färdig finns material med rikt innehåll där mönster i åsikter och 

tankar kan upptäckas och sammanställas (Trost, 2010).  

 

I vårt arbete har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod då mer 

utförliga och komplexa svar på intervjufrågorna är mer intressanta än ett ja eller nej svar. 

Därför utgår studien från korta och enkla frågor där informanterna sedan får möjlighet att 

svara så ärligt och utförligt som möjligt. För att hjälpa informanterna på traven att vara 

utförliga och personliga kan även följdfrågor ställas (Trost, 2010).  

 

5.2 Etiska överväganden 

Under arbetets gång har etiska övervägningar behövts göras, dessa omfattar bland annat 

skyddande av de intervjuade personerna. Dessa etiska övervägningar är gjorda utifrån från 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). Dessa principer som forskningsrådet 

beskriver utgår från bland annat individskyddskravet som delas in i fyra allmänna 

huvudkrav. Dessa fyra huvudkrav är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet.  

Inför datainsamlingen ska: 

 All data som samlas in till studien kommer att vara helt anonym från lärarnas sida 

och kommer endast att användas i syftet för studien. Datan kommer alltså inte att 

lämnas ut till andra personer. I den färdiga rapporten av studien ska det inte vara 

möjligt att urskilja varken, kommun, skola eller lärare som data samlats in ifrån.  

 Lärarna som intervjuas får information om studiens syfte och vilka villkor som 

ingår i att närvara i intervjun. Lärarna blir även informerad om att deltagandet är 

frivilligt.  

 Alla lärare som deltar i intervjuerna ska vara väl medvetna om att de när som helst 

kan avsluta intervjun om de av någon anledning skulle vilja göra det utan negativa 

påföljder. Det ingår i vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002).  
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5.3 Tillvägagångssätt 

Förfrågningar om intervjuer med lärare som stämmer överens med tidigare nämnda 

kriterier skickades via e-post till ett antal skolor utanför en större stad. För att få tag i 

tillräckligt många intervjupersoner fick väldigt många förfrågningar skickas ut innan åtta 

stycken informanter ställde upp. Tillsammans med de personer som valde att delta, 

bestämdes datum och tid för intervjuerna, där intervjuerna förväntades ta upp till 30 

minuter vardera. Intervjupersonerna fick information om vad intervjun skulle handla om, 

de fick inga frågor att förbereda sig på.  

Vid varje intervjutillfälle blev den intervjuade personen informerad om vad som gällde för 

dem utifrån de etiska övervägandena. De informerades om anonymitet, deras rätt att 

avbryta intervjun eller inte svara på frågor. Efter dessa åtgärder fick även varje 

intervjuperson frågan om det var okej att spela in intervjun på en telefon utifrån de 

premisserna att de kommer vara helt anonyma och att inspelningarna aldrig kommer att 

delas eller spelas upp för personer utanför den gällande studien.  

Intervjuerna utfördes i mindre enskilda rum på de skolor informanterna jobbar på. I 

rummet befann sig endast intervjupersonerna och de två personerna som utförde arbetet. 

Den ena författaren var den som ställde frågor och intervjuade informanten medan den 

andra författaren antecknade och kontrollerade att alla frågor blev ställda och besvarade. 

Frågorna som ställdes under intervjuerna finns i detta arbete som Bilaga 1. Vid varje 

intervju blev alla frågor ställda som de står i Bilaga 1 för att intervjuerna skulle ha samma 

förutsättningar och informanterna skulle svara på samma frågor. 

Vid alla intervjuer var båda författarna närvarande, där den ena intervjuade medan den 

andra antecknade och kollade att alla frågor blev besvarade. Av de åtta intervjuer som 

gjordes höll författarna i fyra stycken intervjuer var och satt på sidan av vid fyra 

intervjuer. När alla intervjuer var utförda transkriberades dessa för att sedan kunna 

analyseras.  

 

5.4 Analysmetod 

För att analysera den insamlade datan och kunna skapa ett resultat har datan delats in i 

olika fack utifrån uppsatsens forskningsfrågor. Först delas den insamlade datan in i fack 

efter forskningsfrågorna, antingen hamnar datan då under forskningsfråga nummer 1 eller 

under forskningsfråga nummer 2. Därefter delas den insamlade datan in i fack i form av 

underrubriker som utgår från intervjufrågorna. Dessa underrubriker är dock inte skapade 

för att endast behandla en intervjufråga utan vissa innehåller flera intervjufrågor för att 

underlätta analysen.  
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7. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer en presentation av de lärare som intervjuats för arbetet och för att 

skydda deras identitet har deras namn ändrats till olika nummer. Det innebär att de 

kommer benämnas som L1 upp till L8 vidare i arbetet. I den här delen kommer även 

tydliga mönster från intervjuerna att presenteras innan de analyseras och diskuteras vidare.  

 

6.1 Beskrivning av informanter 

Nedan presenteras de intervjuade lärare med deras utbildning samt verksamma arbetsår. 

 

L1: Grundskollärarutbildning årskurs 1-7, har jobbat som lärare i 27 år. 

 

L2: Grundlärarprogrammet Förskoleklass till årskurs 3, har jobbat som lärare 1 termin. 

Jobbar i samma klass som L3. 

 

L3: Grundlärarprogrammet Förskoleklass till årskurs 3, har jobbat som lärare 1 termin. 

Jobbar i samma klass som L2. 

 

L4: Grundlärare mot tidigare åldrar med vissa ämnen upp till årskurs 6, har jobbat som 

lärare i 6 år. 

 

L5: Utbildad lärare mot tidigare åldrar, verksam inom Förskoleklass till årkurs 3, har 

jobbat som lärare i 9 år. 

 

L6: Utbildad förskollärare samt lärare mot tidigare åldrar, verksam inom årskurs 1-3, har 

jobbat som lärare i 13 år. Jobbar i samma klass som L7. 

 

L7: Utbildad matematik och NO lärare för årskurs 1-7, verksam inom årkurs 1-3, har 

jobbat som lärare i 14 år. Jobbar i samma klass som L6. 

 

L8: Utbildad lärare för Förskoleklass till årkurs 6, verksam inom årskurs 1-3, har jobbat 

som lärare i 6 år.  

 

Tillgångar av digitala verktyg och IKT ser olika ut. Ena skolan har en interaktiv skrivtavla 

i varje klassrum och eleverna har en varsin dator (chromebook) som är kopplat till 
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Google-systemet. I den andra skolan finns en interaktiv skrivtavla på hela skolan, och ett 

visst antal datorer som delas mellan låg- och mellanstadiet. För att få tillgång till dessa 

datorer används ett bokningssystem. I vissa klassrum fanns även ett visst antal surfplattor. 

På den andra skolan har två lärare tillgång till varsin dokumentkamera och projektor.  

6.2 Hur ser tillgångarna ut till digitala verktyg? 

I L1- L4 har eleverna varsin dator kopplat till Google-systemet. I varje klassrum finns det 

en smartboard och en surfplatta till varje lärare, likaså en dator till varje lärare. Det som 

skiljer mellan dessa lärare är att, L4 har nedsatt hörsel och vissa elever har svag röst så 

eleverna har tillgång till mikrofoner på bänkarna. I detta klassrum finns även en extra 

skärm för synskadad elev. 

 

I klasserna där L5 och L8 jobbar finns det inte datorer till alla elever utan det finns en 

uppsättning med datorer som räcker till en hel klass. När lärarna ska hålla undervisning 

med datoranvändning får de boka datorerna som står på en vagn intill lärarrummet. Det 

finns då en lista med ett schema där lärarna fyller i när de vill använda datorerna under 

lektioner. Vidare har L5 och L8 ingen interaktiv skrivtavla i något av sina klassrum, de 

jobbar enbart med projektor och dokumentkamera då de har varsin av de digitala 

verktygen. L5 och L8 har föregående år haft tre surfplattor som de delat mellan klasserna 

på samma sätt som med datorer, det vill säga genom att boka dem vid intresse. Dock har 

de ingen tillgång till surfplattor alls detta år då de inte längre går att uppdatera.  

 

L6 och L7 har fyra datorer tillgängliga för elever i sitt klassrum exklusive sin egen dator. 

L8 delar alltså inte datorer med L5 och L8 utan använder de egna datorerna i klassrummet. 

Vidare har L6 och L7, fem stycken surfplattor i sitt klassrum som går att använda med 

både elevspel och andra funktioner. Vid enstaka tillfällen lånas dessa surfplattor även ut 

till någon av L5 och L8 men är stationerade i klassrummet hos L6 och L7. 

 

6.3 Forskningsfråga 1: Hur beskriver verksamma lärare att de arbetar med digitala 

verktyg i ämnet svenska? 

Nedan redovisas det resultat som behandlar den första forskningsfrågan i uppsatsen. För 

att göra resultatet tydligt har användningen för de olika digitala verktygen samlats i 

underrubriker för varje verktyg.  
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6.3.1 Dator 

I skolan där L1 till L4 jobbar använder eleverna sina datorer individuellt med till exempel 

webbövningar och skrivövningar. L1 beskriver en viss del av sin svenskundervisning 

genom att eleverna jobbar med “skrivövningar och elevanpassade webbövningar. Vi 

använder Google drive, där eleverna skriver sagor och jag kan ändra direkt i texten” (L1). 

Även fast eleverna har varsin dator jobbar L4 mycket med att eleverna ska jobba i par. 

Vilket L4 beskriver såhär: 

Eleverna jobbar i par och enskilt. Det är svårt att vara fler än två på en dator, är de 

[eleverna] tre så kanske den tredje gör någonting annat. Barnen är för små för att 

kunna interagera tillsammans i ett program med olika datorer, en del skulle klara 

det jättebra. Men vissa inte när det blir lite för abstrakt, då tappar man själva 

grupparbetet (L4).   
 

Eftersom utbudet av datorer är olika för lärarna blir svenskundervisningen där L5-L8 

jobbar mer grupperat och tidsanpassat. I klassrummet där L8 jobbar berättar hen att 

eleverna gör “mest arbete i helgrupp, ibland lånar vi ihop datorer från lågstadiet och 

skriver sagor i par” (L8).   

Övergripande använder alla lärare datorer i svenskundervisningen genom textskapande. 

Eleverna jobbar mycket med skrivande av berättande- och faktatexter.  

 

Det som visar sig i resultatet är att tillgångarna ser olika ut, likaså arbetssättet. De lärare 

(L5-L8) med ett visst antal datorer jobbar mycket med stationer, där eleverna blir 

fördelade i par eller mindre grupper om tre. Själva arbetet med datorn är också en del i 

stationerna. Vid varje station har eleverna en viss tid att arbeta, vilket innebär att arbetet 

med datorn blir begränsat. Vilket det också är i skolan där L1-L4 jobbar, där 

begränsningen är på olika sätt. Eftersom eleverna har varsin dator kan de jobba med sina 

uppgifter under en hel lektion. På skolan där L5-L8 jobbar har eleverna inte samma 

möjligheter. Eftersom tillgångarna är mindre blir tiden för datoranvändning begränsad. 

   

 

 

6.3.2 Surfplatta 

Gemensamt för de lärare som har surfplattor och använder dem är att de ofta används till 

elevspel. Konstellationerna vid användning av surfplattorna ser olika ut, de flesta låter 

eleverna arbeta i par medan L7 och L8 beskriver att eleverna använder surfplattorna 

individuellt. Det är endast en av åtta lärare med tillgång till surfplattor som inte använder 

dem alls till skillnad från de andra fem lärare som använder sina varje vecka, vissa flera 
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gånger i veckan. Det är också endast en av åtta lärare som använder surfplattan som ett 

extra stöd utöver att spela spel eller fota i undervisningen: 

Surfplattorna använder jag flera gånger varje dag på lite olika sätt. Till exempel 

används den mycket av en elev med synnedsättning i klassen. Då är den bra till att 

förstora bilder och texter bland annat[...]. Vid spel och programmering är de nästan 

alltid i par medan eleven med synnedsättning oftast arbetar med surfplattan själv 

(L4). 

Genom att L4 använder digitala verktyg som ett ytterligare komplement för en elev med 

synnedsättning, ökar det bredden av användandet av IKT. Digitala verktyg inte bara är ett 

komplement i undervisningen, utan att det är också ett hjälpmedel som inkluderar alla 

elever. När eleverna jobbar i par vid antingen surfplatta eller dator möjliggör det för 

lärande eftersom det är i samspelet eleverna lär sig av varandra (Strandberg, 2017).  

 

6.3.3 Interaktiv skrivtavla 

Den interaktiva skrivtavlan är ett verktyg som sex av åtta lärare har tillgång till. Den 

beskrivs som ett stort komplement i undervisningen och används ofta av de lärare som har 

en. Övergripande används den interaktiva skrivtavlan vid genomgångar eller uppstart av 

lektioner. Lärarna kan använda skrivtavlan för att visa upp texter för hela klassen eller 

uppgifter i arbetsmaterial som eleverna ska jobba med. L6 beskriver det på detta sätt 

“Enkelt att visa för alla på en gång. Jag kan skriva saker som eleverna sedan kan läsa och 

skriva om [...]” (L6). Alla lärare som har en interaktiv skrivtavla i sitt klassrum beskriver 

att de använder den i stort sett varje dag, ofta flera gånger per dag. Så här säger L4 och L7 

om hur ofta de använder den interaktiva skrivtavlan i undervisningen. “Dagligen, flera 

gånger per dag. Men det är inte alltid stora grejer man gör (L4)”, “Varje dag, flera gånger 

per dag till och med (L7)”. Utöver användningen till genomgångar eller uppstart av 

lektioner nämner L6 att “eleverna får spela spel i mindre grupper på smartboarden ibland, 

till exempel memory, rim, hänga gubben” (L6). Hen är heller inte ensam med att använda 

den interaktiva skrivtavlan till annat än genomgång utan även L2 och L3, som jobbar ihop, 

berättar att de gjort en julkalender på den interaktiva skrivtavlan med olika uppgifter som 

eleverna fick lösa. L2 och L3 använder även verktyget för att visa arbetssymboler vid 

uppstart av lektioner samt ofta en timer på morgonen. 

 

Resultatet av hur lärarna som har en interaktiv skrivtavla i klassrummet använder den i sin 

undervisning visar både likheter och skillnader. Den största likheten som framkommer i 

resultatet är hur ofta lärarna använder den interaktiva skrivtavlan. De största skillnaderna, 

även om de inte är stora, framkommer när lärarna beskriver vad de använder tavlan till. 

Många beskrev att den användes till genomgångar men sedan var vissa svar mer 
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avvikande där lärarna låter eleverna spela spel på tavlan samt att den används för att visa 

arbetssymboler eller timer.  

 

6.3.4 Projektor/dokumentkamera 

Alla lärare som intervjuats för uppsatsen uppgav att de har tillgång till antingen projektor 

och dokumentkamera eller interaktiv skrivtavla i sina klassrum. L1-L4 använder inte 

projektor eller dokumentkamera utan de använder endast den interaktiva skrivtavlan. 

Mellan L5-L8 var det en större skillnad i vilket verktyg som användes. Lärarna L5-L8 

använde dokumentkamera och projektor men L6 och L7 använde de verktygen i 

kombination med den interaktiva skrivtavlan de har tillgång till. Gemensamt för alla lärare 

(L1-L8) är att de bland annat använder dessa verktyg för uppstart och genomgångar 

oavsett om de har interaktiv skrivtavla eller projektor och dokumentkamera. L5 som inte 

har tillgång till interaktiv skrivtavla använder projektor och dokumentkamera väldigt ofta i 

sin undervisning och beskriver användandet så här ”Jag använder projektor och 

dokumentkamera för att visa saker, ta fram information [...] uppstart av ett arbetsområde 

och visa filmer” (L5). 

  

Trots att L6 har tillgång till interaktiv skrivtavla använde hen även projektor och 

dokumentkamera för att visa till exempel läromedel eller texter som eleverna ska skriva 

av. L6 beskriver användningen på detta sätt: 

För att kunna visa och dokumentera när man använder ett läromedel, visa hur de 

[eleverna] ska utföra uppgifter. Enkelt att visa för alla på en gång. Skriva saker som 

eleverna sedan kan läsa och skriva om, om vi visar det på dokumentkameran eller 

smartboarden (L6).  

Här visar resultatet att hälften av lärarna har tillgång till och använder projektor och 

dokumentkamera i sin undervisning. Den andra hälften av lärarna använder interaktiv 

skrivtavla istället för projektor och dokumentkamera. Alla lärare har dock beskrivit att de 

använder de digitala verktygen på liknande sätt i sin undervisning. De används för att visa 

upp texter, läromedel eller uppgifter som eleverna ska lösa. Det medierande kännetecknet 

som beskrivs i den sociokulturella teorin handlar om aktiviteter såsom att lösa uppgifter 

sker med hjälp av verktyg (Strandberg, 2017). Det kännetecknet dyker ofta upp vid den 

användning lärarna beskriver av projektor och dokumentkamera, samt den interaktiva 

skrivtavlan. 
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6.4 Forskningsfråga 2: Vilka tankar har verksamma lärare kring sitt arbete i 

undervisning av svenska med digitala verktyg? 

Nedan redovisas det resultat som behandlar den andra forskningsfrågan i uppsatsen. Först 

kommer resultatet av lärarnas motiveringar till användning av digitala verktyg. Sedan 

följer en del med för- och nackdelar av användning med digitala verktyg innan kapitlet 

avslutas med lärarnas utbildningar av digitala verktyg.  

 

6.4.1 Varför jobbar lärare med digitala verktyg i undervisningen av svenska? 

Övergripande beskriver lärarna att de använder digitala verktyg i sin undervisning för att 

det ger positiva vinningar. Med detta menar till exempel L2 och L3 att det väcker 

elevernas intresse på ett sätt som inte penna på en whiteboard gör. L4 nämner att det 

underlättar undervisningen för läraren och att det är kul för både lärare och elever. Andra 

positiva vinningar som nämns är att det är spännande, kreativt och kul, dessa nämns av 

L5-L7 bland annat. Förutom att det är roligt och spännande att arbeta med digitala verktyg 

i undervisningen nämns också att det är viktigt. Det är viktigt att arbeta med digitala 

verktyg i skolan på grund av dagens digitaliserade samhälle. Eleverna växer upp i ett 

digitaliserat samhälle som kräver digitala kunskaper vilket sätter vissa krav på skolan och 

den äldre generationen. Detta belyser L4 när hen säger att “Det blir en mer IKT-vardag 

överallt, någonstans måste vi den äldre generationen möta den yngre generationen” (L4). 

Den äldre generationen, innefattande lärare, har ett ansvar över elevernas utveckling av 

digitala kunskaper då: 

Samhället utgår från att vi har mycket teknik och börjar vi inte i skolan kommer det 

inte att funka. [...] Det står också i läroplanen att vi i skolan ska använda digitala 

hjälpmedel och ge möjlighet för elever att testa på olika digitala hjälpmedel (L8).  
 

Även L5 nämner i sitt svar att det står i läroplanen att eleverna ska ha tillgång till att 

utveckla digitala kunskaper med hjälp av digitala verktyg. Utöver dessa anledningar till 

varför lärarna använder digitala verktyg i sin undervisning avviker ett svar från mängden. 

L4 beskriver att hen använder digitala verktyg på grund av att andra kvaliteter visar sig 

hos barnen då de får arbeta digitalt jämfört med papper och penna. Hen menar att båda 

sätten att arbeta är viktiga men att de visar olika kvaliteter hos eleverna.  

 

Resultaten visar att lärarna i flera avseenden använder sig av digitala verktyg i 

undervisningen av samma eller liknande anledningar. Dock nämner ändå några av lärarna 

andra anledningar till användningen av digitala verktyg. Det finns gemensamma 

anledningar som att det står i läroplanen att det ska användas och därför gör de också det. 

Utöver den anledningen nämner nästan alla lärarna att de använder digitala verktyg på 
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grund av att det är kul eller spännande vilket är egna åsikter som blir till anledningar. Ett 

par av lärarna nämner också att det är roligt för eleverna och fångar deras intresse vilket i 

sig blir en ytterligare motivation till användningen för läraren. Uttalandet av L4 “[...] 

någonstans måste vi den äldre generationen möta den yngre generationen.” är en bra 

beskrivning av varför lärare bör arbeta med just digitala verktyg i undervisningen.  

 

6.4.2 Fördelar och nackdelar med digitala verktyg 

Svaren på frågan om vilka fördelar lärarna kunde se med att använda digitala verktyg i 

undervisningen var väldigt varierande då de åtta lärarna lyfte olika fördelar. Två av lärarna 

belyser fördelen med att digitala verktyg underlättar när de vill visa något för alla elever 

samtidigt: ”Det är ett bra visuellt komplement. Alla elever ser tavlan bra, vilket gör att det 

blir lättare att diskutera om det aktuella ämnet” (L1). Tre av lärarna lyfte fördelen med att 

kunna göra snabba förändringar och spara material där det är lättillgängligt och inte tappas 

bort. En av lärarna beskriver det så här: 

Det ger spontana vinningar, det är så enkelt att visa upp saker för alla samtidigt. Det 

sparar lite tid. Det är mer i nuet, jag kan plocka upp en text, markera nyckelord på 

smartboarden, och allt går att spara. En tankekarta går att spara och återanvända för 

att inleda en lektion med vad vi gick igenom förra lektionen (L7). 
 

En annan fördel som nämns av fyra lärare var att undervisningen blir mer stimulerande 

och roligare för eleverna när de får interagera på den interaktiva skrivtavlan eller spela 

olika spel. Vid genomgångar kan eleverna själva få trycka på den interaktiva skrivtavlan 

där något händer istället för att bara skriva eller räcka upp handen och svara på en fråga.  

Man kan ju variera på ett helt annat sätt, vissa elever har ju svårt med finmotoriken 

så då får de skriva på datorn istället och att kunna variera är ju toppen. Man kan 

fånga upp fler och att de [eleverna] tycker att det är lite kul om man kör hänga 

gubbe eller någonting, då är det roligare på smartboarden när man ska spräcka en 

ballong med fingret, istället för att komma fram och skriva ett A till exempel (L2 & 

L3). 

Arbetet med motoriken är även en positiv aspekt som L2 och L3 nämner ovan. Även en 

tredje lärare nämner fördelen med att arbeta med digitala verktyg gör att läraren kan fånga 

upp de elever som har svårt med motoriken.  

 

Två av lärarna nämner att det är tidsbesparande att jobba med digitala verktyg. De menar 

att planeringen effektiviseras då arbete går att spara och är lätt att komma åt när det finns 

på en dator. L4 var en av lärarna som tyckte att det sparar tid att använda digitala verktyg i 

sin undervisning och beskrev det på detta sätt: 

Tidsbesparande, det blir inte en pärm med en lektionsplanering som du gjorde för 

tre år sedan. Det går att göra ett ordentligt arbete som kan mötas på alla nivåer, du 
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kan förändra din planering, du behöver inte sudda eller stryka över. Det är snabb 

jobbat om man känner sig trygg med formatet (L4). 
 

Lärarna fick också besvara frågan om de kunde se några nackdelar med att använda 

digitala verktyg i undervisningen. Svaren på frågan om fördelar var väldigt spridda och 

detsamma gäller för svaren de hade om nackdelar. Lärarna har belyst olika aspekter de 

tycker är negativa samt sådant som kan bli negativt längre fram. 

 

Gemensamt är en stor nackdel som fem av åtta lärare nämner är upplevelsen av att tappa 

kontrollen. Att eleverna inte gör det de ska, samt att eleverna trycker sig vidare på sidor 

där de inte ska vara, vilket L6 nämner: 

Eleverna behöver träna på mycket innan de klarar av att knappa runt på datorn. Det 

är mycket jobb att visa hur man loggar in osv. Eleverna lär sig inte att vänta, de 

trycker bara på saker, de är nog för vana vid att saker ska gå fort. De har lätt att 

komma in på saker de inte ska vara på (L6).  

Som L6 ovan nämner beskriver även två lärare att det blir en kaosartad situation när de 

ska hjälpa eleverna med datorerna. L7 upplever att: “Ibland räcker man inte riktigt till när 

man introducerar datorer. Det blir lite kaos när de ska lära sig att använda datorer och 

logga in, men de lär sig eftersom och tillslut får man ett lugn” (L7). 

 

L4 beskriver en nackdel som sträcker sig utanför det egna klassrummet. Hen beskriver att 

tillgångarna till digitala verktyg ser väldigt olika ut i Sverige och detta i samband med 

kraven ur läroplanen gör att likvärdigheten inte riktigt finns. 

Det som är tråkigt i Sverige är att IKT ser olika ut beroende på vars du är, det finns 

ingen jämlikhet i Sverige, det går stick i stäv med läroplanen. Det är där vi ligger 

efter, att det inte finns en likvärdig budget i Sverige (L4).  
Detta styrks av lärarna L5-L8 som uttrycker en stor avsaknad av tillräckliga tillgångar. De 

har väldigt få digitala verktyg på sin skola och får därför låna och låna ut till varandra för 

att kunna uppfylla läroplanens krav. Detta blir en stor nackdel för elevernas skull då de 

inte får de möjligheter som en 1-1 satsning skulle ge. De möjligheterna har eleverna som 

L1-L4 undervisar då de har datorer till varje elev.  

 

Att använda digitala verktyg för mycket i undervisningen menar L8 är farligt för barnens 

utveckling och är därför en stor nackdel. “De tappar finmotoriken om de endast skriver på 

dator, de kan tappa det verbala, de kan bli lite egen och hamna i en bubbla” (L8). Att 

använda digitala verktyg i undervisningen får inte utesluta andra arbetssätt vilket också L5 

och L7 menar då de beskriver att “Det är viktigt att man inte utesluter det fysiska och bara 

använder dator. Alla delar behövs” (L5 & L7). Skulle eleverna fastna i sin egen bubbla 
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riskerar de att inte fungera i socialt samspel med andra som är en viktig del av livet 

beskrev L4.  

 

Ett svar som var avvikande under intervjuerna kom från L1. Hen beskrev att det tar längre 

tid att planera vid arbete med digitala verktyg i undervisningen. Detta menar L1 beror på 

att färdigt material på internet inte alltid är sådant som ger undervisningen vinningar och 

behöver därför granskas innan användning. Att kolla igenom ett helt material på internet 

tar tid och sedan är det inte givet att det går att använda. 

 

Något som är väldigt intressant i svaren från intervjuerna är att en aspekt av att arbeta med 

digitala verktyg i undervisningen nämns som både fördel och nackdel. Den aspekten är 

planeringstid för användning av digitala verktyg. På frågan om fördelar är det två lärare 

som uttrycker att det är tidsbesparande att arbeta med digitala verktyg i sin undervisning. 

Däremot under nackdelar är det en lärare som tvärtom tycker att det tar längre tid. Detta 

menar hen beror på att material måste skapas från grunden, vilket är svårt med dålig 

utbildning. Samt menar hen att material som redan finns tar lång tid att gå igenom och är 

ofta inte särskilt pedagogiskt och därför oanvändbart. Det är också väldigt intressant att så 

många av lärarna (fem av åtta) beskriver en rädsla för att tappa kontrollen vid arbete med 

digitala verktyg, då främst de verktyg som har anslutning till internet så som datorer eller 

surfplattor. Internet är en stor och komplex värld och dessa lärare menar att den lätta 

tillgängligheten för eleverna att trycka sig fram på olika sidor utan att veta vad de gör 

skapar denna oro. Det är svårt för läraren eller lärarna i ett klassrum att hålla koll på alla 

elever samtidigt.  

 

6.4.3 Utbildning för användning av digitala verktyg 

Gemensamt för alla lärare är att de beskriver att de inte fått någon utbildning alls eller 

otroligt lite. L1 nämner att hen fick en IT-utbildning på 90-talet samt att L4 nämner en 

utbildning av chromebook-systemet som de arbetar med på datorerna. Utöver det är det 

ingen lärare som fått utbildning för något digitalt verktyg. Det är bara några få av lärarna 

som har fått utbildning gällande interaktiv skrivtavla trots att de flesta lärare arbetar med 

det verktyget i sina klassrum. Något som L2-L3 berättade var att de haft korta 

genomgångar av den interaktiva skrivtavlan men de själva anser inte det var utbildning av 

verktyget. De upplevde endast en mängd information om verktyget utan att kunna 

praktisera det i verkligheten. Genom att lärarna fått för lite utbildning har de gemensamt 

löst att lära sig av varandra, de tar mycket hjälp av sina kollegor för att kunna utvecklas 
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inom olika digitala verktyg. L8 uttrycker att hen skulle vilja ha betydligt fler utbildningar 

än de som erbjuds idag. “Med förutsättningar och grundstommar så skulle arbetet med 

IKT kunna vara helt fantastiskt” (L8). Övergripande nämner nästan alla lärarna att de har 

fått testa sig fram och lära sig själva. Det har tagit tid men de är självlärda när det kommer 

till arbete med digitala verktyg i klassrummet. L2 och L3 tror att lärare skulle använda 

digitala verktyg betydligt mer och ofta om de fick ordentliga utbildningar. Utöver detta 

nämner L7 att hen har gjort projektansökningar för att få tillgång till interaktiva 

skrivtavlor, hen har inte någon utbildning för de verktygen utan har tagit egna initiativ.  

 

Bristen på utbildningar av digitala verktyg är övergripande för alla lärarna som intervjuats 

och är väldigt intressant. Det finns krav i läroplanen som beskriver att lärare måste 

använda digitala verktyg i undervisningen för att utveckla elevernas digitala kunskaper 

men de får inte utbildningar för att kunna använda dessa verktyg. Detta i samband med de 

dåliga tillgångar som L5-L8 beskriver gör att eleverna inte får de förutsättningar de skulle 

kunna ha. Med fler och bättre utbildningar skulle möjligheterna för elevernas digitala 

kunskaper se bättre ut. Om den äldre generationen ska möta den yngre krävs vissa 

förutsättningar och detta resultat visar att de förutsättningarna inte är tillräckliga.  

 

7. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras aspekter som framkommit under resultatet med kopplingar till 

den sociokulturella teorin samt tidigare forskning som presenterats i uppsatsen. Kapitlet är 

indelat i underrubriker som tydliggör vad som diskuteras.  

 

7.1 Likvärdighet 

Vårt intresse för de digitala verktygen väcktes under våra separata verksamhetsförlagda 

utbildningar (VFU) då vi upptäckte en stor klyfta i likvärdigheten. Vi upptäckte att 

tillgångarna inte alls var likvärdiga mellan skolorna och heller inte inom en av skolorna. 

Att likvärdigheten inom digitala verktyg har stora brister var också något som flera lärare 

nämnde under de intervjuer som utfördes. De lärare som hade sämre tillgångar till digitala 

verktyg uttryckte en önskan om att ha bättre tillgångar, även L4 som hade bra med 

tillgångar tyckte att likvärdigheten måste bli bättre. Likvärdigheten i skolan är en viktig 

aspekt vilket styrks av L4: "Det som är tråkigt i Sverige är att IKT ser olika ut beroende på 

vars du är, det finns ingen jämlikhet i Sverige, det går stick i stäv med läroplanen. Det är 

där vi ligger efter, att det inte finns en likvärdig budget i Sverige”. Den delen i läroplanen 
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som L4 menar är: “Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom 

fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas” (Skolverket, 2017, s. 

2). Det finns också en förklaring i skollagen (SFS 2018:1368) av att likvärdighet inte 

innebär att alla skolor ska ha lika många datorer utan alla elever ska få en likvärdig 

utbildning i skolan. Finns det däremot olika tillgångar på olika skolor så blir 

förutsättningarna inte samma för alla elever och deras utbildning. Det blir påtagliga brister 

om elevernas förutsättningar är olika eftersom utvecklingen av deras digitala kompetens 

kommer göra att de har sämre förutsättningar att leva i ett digitalt samhälle (Samuelsson, 

2014).  

 

7.2 Arbetssätt och undervisning 

I intervjuerna framkom det att lärarna använder de digitala verktygen på olika sätt. De 

beskrev både olikheter i hur de delar in eleverna när de ska arbeta samt i vilka arbetssätt 

de använder. Det fanns lärare som beskrev att eleverna oftast arbetar enskilt med digitala 

verktyg, då framförallt dator och surfplatta. Medan andra lärare beskrev att eleverna både 

arbetar enskilt men också i par eller mindre grupper. Att eleverna fick arbeta i par eller 

mindre grupper är avgörande för elevernas lärande utifrån den sociokulturella teorin då det 

är i samspelet med andra som lärandet sker (Strandberg, 2017). När eleverna tillsammans 

arbetar med att lösa olika arbetsuppgifter blir de också tvungna att använda sitt språk för 

att kommunicera. Språket menar också Vygotskij (1978) i sin sociokulturella teori är 

centralt för att eleverna ska kunna arbeta tillsammans och lösa uppgifter. Även utan teorin 

tror vi att språket är den viktigaste delen i att kunna samarbeta. Skulle vi endast utgå från 

den sociokulturella teorin skulle det inte vara något negativt att ha mindre tillgångar till 

digitala verktyg då det innebär att eleverna måste arbeta i par eller grupper. Däremot blir 

det negativt om vi också utgår från möjligheterna till utveckling av digitala kompetenser. 

Att elever arbetar i par är inget negativt men att alla elever inte får samma förutsättningar 

för att klara sig i samhället (Samuelsson, 2014), det blir negativt.  

 

För att arbeta med digitala verktyg i undervisningen säger Estling Vannestål (2012) att 

lärarens roll är viktig för att inte tappa kontrollen över undervisningen som kan bli något 

kaosartad med digitala verktyg. Detta beskriver flera lärare i intervjuerna att de känner oro 

över. De känner inte att de räcker till när eleverna har problem med att logga in på 

datorerna eller när eleverna lätt klickar sig vidare på annat än det som angivits. Det blir 

komplicerat att hålla koll på varje enskild elev och samtidigt behålla kontrollen över 

undervisningen för hela klassen. Wikan & Molster (2011) menar att lärare måste ge 
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eleverna rätt hemsidor för att söka information på för att arbetet ska bli effektivt. Detta 

verkar däremot inte hjälpa om vi ser till resultatet av intervjuerna. Lärarna uttrycker en oro 

över att tappa kontrollen även om de angivit hemsidor till eleverna då de fortfarande har 

tillgång till internet som är stort och komplext. Dock beskriver även Wikan & Molster 

(2011) att lärare måste ha tillräcklig vidareutbildning för att kunna använda IKT på bästa 

sätt samt vara ett stöd för eleverna vid användning av IKT.  

 

Under intervjuerna är det ett par lärare som beskriver att de använder digitala verktyg i sin 

undervisning eftersom det står i läroplanen att de ska göra det. Där måste lärarna dock 

göra en avvägning för hur och hur ofta som de digitala verktygen ska användas. Under 

intervjuerna nämner två lärare att elever som arbetar enskilt med till exempel dator för 

ofta kan hamna i en egen bubbla och tappa interaktionen med andra elever och lärare. 

Fastnar elever i sina egna bubblor går de miste om det sociala samspel som Strandberg 

(2017) menar är otroligt viktigt för deras lärande och utveckling.  

 

 

 

7.3 Någonstans måste vi den äldre generationen möta den yngre generationen 

En aspekt som tydligt framträdde i intervjuerna för vår andra forskningsfråga var hur 

bristfälligt med utbildningar som ges till lärare angående digitala verktyg. Ett par av 

lärarna beskrev att de fått korta och inte så bra utbildningar medan de andra svarade att de 

inte fått några utbildningar alls. Trots mycket krav på digitala verktyg och digitala miljöer 

i skolan är lärarna till största del självlärda inom området. De har inte fått information 

kring hur de digitala verktygen fungerar och kan användas utan har fått använda sin 

planeringstid för att testa sig fram och lära sig själva. Här var det ingen skillnad mellan 

skolorna på huruvida de fått utbildningar eller inte, det fanns någon lärare på vardera skola 

som fått utbildning medan resten inte fått någon. Att läraren enligt läroplanen (Skolverket, 

2017) ska ansvara för att ge alla elever förutsättningar och möjligheter till att kunna 

använda digitala verktyg på olika sätt borde det innebära att läraren kan kräva vissa 

förutsättningar och tillgångar. UNESCO (2002) menar att lärare behöver tillräcklig 

kunskap och erfarenhet av digitala verktyg för att ge eleverna en hög standard på 

undervisningen och göra användandet av digitala verktyg meningsfullt.  

 

Att det brister i lärarnas utbildning gällande de digitala verktygen är en negativ aspekt för 

elevernas utbildning. Om lärarna hade fått fler och bättre utbildningar hade elevernas 
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användning av digitala verktyg i skolan kunnat vara mer omfattande. Verktygen hade 

kunnat användas till mycket mer än som skrivverktyg eller till att söka information på som 

Estling Vannestål menar är de vanligaste användningsområdena av digitala verktyg 

(2012). Det digitaliserade samhället vi lever i idag är ständigt under utveckling. 

Digitaliseringen är en stor del i vardagen av många yrken och på fritiden. Detta kräver att 

vi som lever i samhället har vissa kunskaper för att klara av det digitala. Det innebär också 

att skolan och lärarna har ett särskilt ansvar över att ge eleverna digitala kunskaper och 

erfarenheter. Detta menar också Tiberg (2007) då hon beskriver att skolans roll alltid är 

viktig eftersom den alltid är en del av samhället som hel tiden utvecklas. Om det inte finns 

förutsättningar för att ge eleverna de bästa möjligheterna utan det brister i både tillgångar 

samt utbildningar för lärare kommer eleverna klara sig sämre i samhället (Samuelsson, 

2014).  

 

“Någonstans måste vi den äldre generationen möta den yngre generationen” (L4) är ett 

citat som dök upp under intervjun med L4. Det citatet valde vi att ha som rubrik för hela 

vår uppsats då det sammanfattar hela anledningen till varför digitala verktyg och IKT ska 

användas i undervisningen. Ska då lärare kunna möta den yngre generationen i ett 

användande av digitala verktyg och arbete i digitala miljöer så krävs det att lärare är 

bekväma med dessa verktyg och miljöer. För att lärare ska kunna uppnå detta och kunna 

möta eleverna i det digitala är tillgång och kunskap grundläggande. Av resultatet från 

intervjuerna kan vi se att varken tillgång eller kunskaper är tillräckliga för att ge eleverna 

förutsättningar att klara sig i ett digitaliserat samhälle som kräver digital kunskap.  

 

7.5 Metoddiskussion 

Den metod som valdes för detta arbete var kvalitativa intervjuer som spelades in med 

godkännande av intervjupersonerna. Metoden var ett självklart val då vi ville undersöka 

lärarnas personliga användning och åsikter om digitala verktyg. Alla intervjuer utfördes av 

oss båda där den ena ställde frågor och den andra höll koll på att alla intervjufrågor blev 

besvarade. Den som inte ställde frågor primärt till lärarna kunde ändå lägga till följdfrågor 

om det saknades svar på någon del av frågorna. Detta för att få ett så komplett material 

som möjligt. Efter intervjuerna transkriberades de direkt för att minnet av intervjuerna 

skulle vara som bäst även fast de spelades in. När transkriberingen var gjord lades alla 

svar in i ett förberett Excel-dokument för att få en bra överblick av alla lärares svar. När 
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de sedan analyserades var det tydligt vilka svar som stack ut, vad som var övergripande 

och vad som inte var relevant.  

 

Valet av informanter kan ha påverkat studiens resultat då det är åtta lärare från endast två 

olika skolor. Hade vi fått tag på fler lärare eller lärare från flera olika skolor hade resultatet 

kunnat se annorlunda ut. Studien hade kunnat kompletteras med ytterligare informanter 

från andra skolor, eller observationer för att själv se lärarens arbete med digitala verktyg. 

Detta är en ytterligare metod som vi hade använt om vi skulle göra om arbetet för att 

skapa ett större material av data och kunna jämföra vad lärarna säger under intervjuer med 

vad vi kunnat observera. 

 

7.6 Tankar inför framtiden 

Efter att ha arbetat med och skrivit denna uppsats om hur lärare arbetar med digitala 

verktyg i sin undervisning samt deras tankar och reflektioner kring det, ska det bli 

spännande att fortsätta läsa framtida forskning. Vi har tagit del av både forskning, 

litteratur och artiklar som har skilda åsikter om arbetet med digitala verktyg. Frågan är vad 

framtida forskning kommer att bekräfta eller dementera. Är arbete med digitala verktyg i 

undervisningen positiv för elevernas lärande eller är det rentav skadligt för elever att 

arbeta med det? Kommer vi i vårt framtida yrke som grundlärare att arbeta mer med 

digitala verktyg än hur det ser ut idag eller kommer det att minska? Kommer läroplanen 

att innehålla ytterligare krav på en IKT användning i undervisningen och kommer bristen 

på utbildningen att vara lika stor eller kommer tillgångarna någonsin att bli likvärdiga i 

hela landet? Det dyker upp mycket frågor och funderingar kring detta högst aktuella ämne. 

Samtidigt dyker det också upp nya artiklar och uttalanden från olika personer om IKT och 

digitala verktyg. Vårt intresse för ämnet kommer inte att avslutas med detta arbete utan 

kommer att fortsätta finnas under vårt framtida yrke som grundlärare. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

Intervjufrågor för datainsamling 

 

Bakgrund och inledande frågor: 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Hur länge har du arbetat på denna skola? 

 Vilken utbildning har du i grunden? 

 

Frågeställning 1, Hur beskriver lärare att de arbetar med digitala verktyg i undervisningen 

av ämnet svenska? 

 Vilka tillgångar av digitala verktyg har du/ni?  

 På vilket sätt använder du digitala verktyg i undervisningen av svenska?  

 Hur ofta arbetar du med digitala verktyg i svenskundervisningen? 

 Sker arbetet med digitala verktyg spontant eller genom planering? Kan du ge 

exempel? 

 

Frågeställning 2, Hur beskriver lärare sina tankar kring hur och varför de jobbar med 

digitala verktyg? 

 Varför jobbar du med digitala verktyg? 

 Kan du se fördelar med att använda digitala verktyg? 

 Kan du se nackdelar med att använda digitala verktyg? 

 Vilka åsikter har du kring användning av digitala verktyg i undervisningen av 

ämnet svenska? 

 Har du fått utbildningar om digitala verktyg sedan du började på denna skola eller 

på annan skola? Hur upplevde du den/de utbildningen/utbildningarna? 

Bilaga 2 
 

Arbetet med uppsatsen har fördelats lika mellan författarna. De har gjort lika många 

intervjuer samt läst och skrivit på alla delar i uppsatsen. Det finns ingen del som inte båda 

författarna har bearbetat. 


