
Examensarbete 
Grundlärarutbildningen åk F-3 240 hp

Elevers engagemang vid digital läs- och
skrivinlärning i svenskämnet

-En intervjustudie om lärares upplevelser av elevers
engagemang vid datoranvändning i skolan

Examensarbete II, 15 hp

Halmstad 2019-11-07

Emil Nilsson och Marcus Ljungdahl



 
 

 

 

 

Elevers engagemang vid digital läs- och 

skrivinlärning i svenskämnet 
-En intervjustudie om lärares upplevelser av elevers 

engagemang vid datoranvändning i skolan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademin för lärande, humaniora & samhälle 

 



2 
 

Titel: Datorns engagemang vid digital läs- och skrivinlärning i svenskämnet- En 

intervjustudie om lärares upplevelser av elevers engagemang vid datoranvändning i skolan. 

Författare:  Marcus Ljungdahl 19930419-0037  

  Emil Nilsson 19951225-5630 

Handledare: Jonnie Eriksson och Jonas Hansson   

Examinator: Åsa Bengtsson   

Nyckelord:    Engagemang, digitalt läs- och skrivlärande, IKT 

Sammanfattning 

Detta är en intervjustudie som involverar fem lågstadielärare från en F-6 skola. I denna studie 

har vi inriktat oss på engagemang hos eleverna vid digital läs- och skrivinlärning i 

svenskämnet. Syftet med studien var att undersöka vilka fördelar som kan finnas genom 

användandet av en IKT-baserad läs- och skrivundervisning utifrån ett 

engagemangsperspektiv. Utifrån syftet konstruerades forskningsfrågor för att operationalisera 

vårt syfte: 1. Hur upplever lärarna att datorn som ett läs- och skrivverktyg kan bidra till 

engagemang hos eleverna inom svenskämnet? 2. Hur upplever lärarna elevernas engagemang 

i det digitala läs- och skrivlärandet? Tidigare forskning visar att digital läs- och skrivinlärning 

ofta gynnar elever i deras läs- och skrivlärande samt att engagemang är en väldigt viktig del 

som måste uppnås för att ett lärande ska kunna ske. Därför kände vi att det var relevant att 

undersöka hur datorn som ett läs- och skrivverktyg kan bidra till att skapa engagemang hos 

eleverna och hur lärarna upplever elevernas engagemang vid det digitala läs- och 

skrivlärandet.  

 

Efter att ha genomfört intervjuer och samlat in material så analyserade vi vår insamlade 

empiri. Efter analysarbetet synliggjordes ett resultat i form av tre övergripande kategorier och 

vi konstruerade följande slutsatser och implikation: Datorn kan enligt våra lärarrespondenter 

fungera som ett läs- och skrivverktyg som på olika sätt kan bidra till engagemang hos 

eleverna. Detta genom användandet av talsyntes respektive stavnings/grammatikkontroll, 

genom användandet av tangentbordet och genom användandet av digitala bilder. Lärarnas 

upplevelse av elevernas engagemang i det digitala läs- och skrivlärandet varierar men 

koncentration, arbetsvilja, fokus och inspiration är de orden som används mest för att 

beskriva elevengagemanget. Genom ytterligare forskning kring området, hade exempelvis 

kurslitteratur till lärarutbildningar kunnat innehålla mer pedagogisk vägledning gällande 

digital läs- och skrivinlärning samt elevengagemang vid undervisning. Lärare hade därmed, 

genom mer forskning och kompletterad kurslitteratur, givits bättre förutsättningar för att 

skapa en engagerande digital läs- och skrivundervisning som både lärare samt elever hade 

gynnats av.           
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Förord 

Fyra år har passerat på Högskolan i Halmstad som nu mynnar ut i en grundlärarexamen. Vi 

har fyllt våra ryggsäckar med massor av tips och trix inför båda våra lärarjobb som kommer 

efter sommaren. Vi är båda stolta över vad vi presterat under dessa år och inte minst 

Examensarbete I, Utvecklingsarbetet och nu Examensarbete II som varit något helt nytt för 

oss att skriva så stora arbete på avancerad nivå.  

Genom att ta hjälp av Examensarbete I och utvecklingsarbetet så har det givit oss en bra 

grund att stå på inför detta arbete. Nya intervjuer av lågstadielärare har kryddat vårt arbete 

och vi är stolta över vad vi genomfört. Att få höra olika tankar från lärare angående 

engagemanget som datorn kan ge vid läs- och skrivinlärning i ämnet svenska har varit en 

spännande ingång i denna studie.  

 

Till slut vill vi tacka alla klasskamrater, handledningskamrater, handledare och även varandra 

som gjort det möjligt att klara av denna sista ansträngning som detta arbete medför. Även ett 

stort tack till de lärare som ställt upp när vi gjort våra intervjuer.  

 

Marcus Ljungdahl & Emil Nilsson 
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1. Inledning  

 

 

 

 

Ett citat som på ett tydligt sätt visar på skolans ansvar i ett samhälle som ständigt är i 

förändring är följande:  

 

“Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som  

  är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem.” (Skolverket, 2017a, s.13)  

  

Med detta citat i åtanke är det högst relevant att faktiskt fundera kring vilka dessa viktiga 

kunskaper är. Kunskaper som är viktiga för individen i samhället. Vilka är då dessa 

kunskaper? Det finns många men enligt Skolverket (2016a) är en god digital kompetens 

viktigt då vi lever i ett samhälle som förändras snabbt och präglas av ett stort 

informationsflöde samt en ökad digitalisering. Det är svårt att argumentera emot detta med 

tanke på hur samhället ser ut i nuläget, där tekniken ständigt finns omkring oss vilket också 

ställer högre krav på elevers läs- och skrivförmåga med digitala verktyg som hjälp (Nyström, 

2002). Svårigheter inom läs- och skrivområdet kan också leda till ytterligare svårigheter i 

resterande ämnen i skolan då läs- och skrivkunskaper är viktiga även för att förstå andra 

ämnen (Nyström, 2002). Att digitala kunskaper samt läs- och skrivförmågan är viktiga 

kunskaper i dagens samhälle råder det inga tvivel kring. Vid en jämförelse av PISA-

mätningarna från 2013 (Programme for International Student Assessment) (Skolverket, 2013) 

med PISA-mätningarna från 2015 (Skolverket, 2016b) gällande svenska elevers läs- och 

skrivkunskaper kan vi konstatera att det har skett en förbättring sedan mätningen från 2013 

men att förbättringspotentialen är stor då läs- och skrivförmågan är oerhört viktig. 

 

Enligt Schaps (2004) är det en nödvändighet för alla skolors organisationer att först och 

främst skapa förutsättningar för skolans lärare att engagera sina elever innan det 

överhuvudtaget ska kunna ske ett lärande hos eleverna då eleverna behöver känna en lust att 

lära för att uppnå utbildningsmålen. Alltså är engagemanget en oerhört viktig faktor för att 

lära sig nya kunskaper. Det finns även fler forskare som påpekar detta, bland annat Gormley 

och McDermott (2013) hävdar att datorn är ett läs- och skrivverktyg som skapar engagemang 

hos eleverna. Efter att ha genomfört vårt utvecklingsarbete där vi fokuserade på IKT-baserad 

läs- och skrivundervisning fann vi att datorn skapade ett engagemang hos eleverna. Genom 
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att slå samman IKT:n med läs- och skrivundervisningen kunde vi kombinera undervisningen 

av dessa två vitala kunskaper vilket vi upplevde engagerade eleverna vid lektionstillfällena.  

 

Eftersom att digital kompetens respektive läs- och skrivförmågan är viktiga kunskaper i 

dagens samhälle och att engagemang är en så pass viktig faktor som behövs för att ett lärande 

ska kunna ske är det intressant för oss att undersöka hur datorn kan skapa engagemang hos 

eleverna vid läs- och skrivinlärning. Enligt Wang och Eccles (2012) minskar dessutom 

elevengagemanget i skolan desto äldre eleverna blir vilket är ett problem som motiverar 

denna studie. Det Wang och Eccles menar med elevengagemang i studien är elevernas grad 

av aktivt deltagande på lektionerna. Genom att eleverna redan vid tidig ålder hittar ett 

engagerande arbetssätt med datorn som hjälp, så kan problemet som Wang och Eccles tar upp 

försvinna. Därför blir det också relevant för oss att undersöka hur lärare upplever elevers 

engagemang i undervisningen. Dessutom framgår det i en undersökning som genomförts av 

Lärarnas Riksförbund att endast 3 av 10 lärare känner sig helt säkra på hur de ska höja 

elevernas kunskapsnivå i att använda digitala verktyg (Lärarnas Riksförbund, 2016). Detta är 

ett problem och i kombination med svenska elevers resultat i PISA-undersökningarna 

gällande läs- och skrivförmågan inom svenskämnet samt ett sjunkande elevengagemang så 

växer problemet ytterligare. Genom att vi via lärarintervjuer undersökt hur datorn kan skapa 

engagemang hos eleverna vid läs- och skrivinlärning i svenska respektive hur lärare upplever 

elevers engagemang i det digitala läs- och skrivlärandet hoppas vi på att bidra med mer 

kunskap inom forskningsfältet kring IKT:s inverkan på läs- och skrivlärandet inom 

svenskämnet vilket uppenbarligen behövs. Naturligtvis siktar vi också på att bli mer kunniga 

inom detta viktiga ämnesområde inför vår kommande roll som yrkesverksamma lärare.               

  

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med vår studie är att undersöka vilka fördelar som kan finnas genom användandet av 

en IKT-baserad läs- och skrivundervisning utifrån ett engagemangsperspektiv.  

 

Genom detta syfte så utmynnar det i två frågeställningar som vi valt att använda oss av i 

studien. 

 

Frågeställningar:  

1. Hur upplever lärarna att datorn som ett läs- och skrivverktyg kan bidra till engagemang hos 

eleverna inom svenskämnet?  

2. Hur upplever lärarna elevernas engagemang i det digitala läs- och skrivlärandet?  
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1.2 Centrala begrepp 

 

Digital kompetens 

I statens offentliga utredning (SOU 2016:89) utgår digitaliseringskommissionen i sin 

definition av begreppet digital kompetens utifrån EU:s nyckelkompetenser. De definierar 

digital kompetens enligt följande: “Digital kompetens utgörs av i vilken utsträckning man är 

förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala 

utvecklingen och dess påverkan på ens liv.” (Skolverket, 2017b, s.8, vår kursivering)  

I förhållande till denna specifika studie är definitionen av digital kompetens väldigt bred 

vilket innebär att vi ur denna definition plockar ut de som är intressant för studien. Det som vi 

i denna studie avser med digital kompetens är hur väl förtrogna lärare och elever är med 

digitala verktyg och tjänster både kunskapsmässigt respektive praktiskt ur ett läs- och 

skrivlärande-perspektiv.    

         

 

Engagemang 

I denna studie har vi på förhand ingen definition av begreppet engagemang då en del i studien 

är att undersöka hur begreppet uppfattas och tolkas av olika lärare. Därför vill vi inte 

definiera begreppet engagemang eftersom vi vill ge utrymme för hur lärare upplever och 

tolkar begreppet just i det digitala läs- och skrivlärandet. För att ändå ha någon form av 

vetenskaplig definition väljer vi att lyfta fram Wang och Eccles (2012) som anser att ett 

engagemang karaktäriseras av en vilja att jobba hårt, visa stort intresse för det man gör och en 

positiv inställning.  

 

 

IKT-baserad läs- och skrivundervisning  

Begreppet IKT står för informations- och kommunikationsteknik (Nationalencyklopedin, 

2018-04-24) En IKT-baserad läs- och skrivundervisning innebär således en läs-och 

skrivundervisning där någon form av teknik används som utgångspunkt. Det vi i denna studie 

avser med en IKT-baserad läs- och skrivundervisning är en läs- och skrivundervisning där 

eleverna använder datorer i sitt läs- och skrivlärande.  
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2. Bakgrund  

Under denna rubrik kommer bakgrunden för studien att redogöras. Detta för att tydliggöra 

vilka metoder samt andra relevanta aspekter som studien vilar på och även för att skapa en 

större helhetsförståelse över resultatet. Vi kommer skriva lite mer ingående om IKT i 

läroplanen och engagemang i skolverksamheten. Med IKT menar vi i allmänhet 

teknikbaserad undervisning inom skolan exempelvis datorer, iPads samt annan teknik och i 

synnerhet IKT-baserad läs- och skrivundervisning utifrån studiens ämnesområde. Utifrån vårt 

valda ämnesområde anser vi att det behövs en tydlig koppling till läroplanen för att få en 

tydligare bild kring varför IKT och engagemang är viktiga delar inom skolan. Den 

kopplingen passar väl in under denna rubrik.   

2.1 IKT i läroplanen 

Enligt läroplanen ska skolan ansvara för att eleverna ska kunna använda modern teknik som 

ett verktyg för lärande (Skolverket, 2017a, s.13). Det är även skolans uppdrag att främja 

elevers lärande för att förbereda dem för att leva och verka i samhället (Skolverket, 2017a, 

s.9). Vad är då samhället som våra elever ska leva i? Jo, vi är på väg mot ett mer och mer 

digitalt samhälle. Det syns inte minst i läroplanen som nyligen reviderats bland annat i form 

av starkare skrivningar i flera ämnen angående digital kompetens. Enligt Statens offentliga 

utredning (SOU 2016:89) innebär digitaliseringen en omvälvande förändring av samhällets 

viktigaste delar. Vår tolkning av detta är att IKT:n är något som skolan ska främja hos 

eleverna och att det även är vad eleverna ska utveckla för att klara sig så bra som möjligt i 

framtidens samhälle.  

2.2 Engagemang i skolverksamheten 

Enligt Skolverket (2017a, s.9) är det skolans ansvar att inspirera eleverna så att deras vilja för 

att testa på och omsätta olika idéer i praktiken samt lösa problem ökar. Vidare menar 

Skolverket (2017a) att skolan även ska stimulera elevernas självförtroende, nyfikenhet och 

kreativitet genom hela skolgången. Det är även skolans plikt att främja ett lärande där 

individen ska stimuleras för att kunna införskaffa sig och därefter utveckla kunskaper samt 

grundläggande värden (ibid.). Genom dessa riktlinjer som Skolverket skriver fram kan man 

konstatera att det iallafall delvis är skolans ansvar att skapa engagemang hos eleverna för att 

de ska vilja lära sig olika former av nya kunskaper. Enligt Andersson (2013) når elever inte 

utbildningsmålen när de är oengagerade i skolarbetet vilket i ett senare skede medför att det 

inte har behörighet att antas till gymnasieskolans nationella program. Utifrån denna slutsats 

tolkar vi det som att det är av oerhört stor vikt att få eleverna engagerade i sitt skolarbete 

redan från skolstarten. Med detta i åtanke så är Andersson (2017) relevant att lyfta fram. Hon 

har sett att elever som arbetar datorbaserat i skolan upplever det som ett positivt arbetssätt, 

därmed skapar det ett engagemang hos eleverna för fortsatt arbete.  

Även Riksdagen (2016) tar upp ämnet digitala verktyg och engagemang. De menar att de 
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vanligaste effekterna av att använda digitala verktyg i skolarbetet är ett ökat engagemang hos 

eleverna men även att intresset för studierna ökar.   

2.3 ASL som läs- och skrivinlärningsmetod  

ASL betyder att skriva sig till läsning och innebär enligt Trageton (2014) att den traditionella 

läs- och skrivinlärningen, där läsningen kommer i första hand och skrivningen i andra hand, 

skiftas till en mer nutida aktuell skriv- och läsinlärning där datorn används som utgångspunkt. 

Inom denna metod byter begreppen läs och skriv plats med varandra. Läs- och 

skrivinlärningen blir alltså till skriv- och läsinlärning. Med detta menar Trageton (2014) att 

eleverna skriver sig till läsning genom att skriva olika typer av texter på datorn. Detta grundar 

Trageton (2014) på forskning som visar att barn/elever mellan åldrarna 4-7 år som i början av 

läs- och skrivinlärningsprocessen utgår från skrivning i samma process på ett enklare sätt kan 

anamma läsningen. I denna metod fungerar datorn som ett förenklande verktyg för eleverna i 

deras skriv- och läsprocess (ibid.).  

2.4 Fonologisk ljudmetod 

Många forskare, bland annat Alatalo (2014) samt Tjernberg (2011) anser att fonologin är 

väldigt central vid elevers läs- och skrivlärande. Att utgå från en fonologisk ljudmetod 

innebär att göra eleverna medvetna om sambandet mellan bokstav och ljud. Utgångspunkten i 

denna metod är alltså att eleverna ska befästa kopplingen mellan ljud och bokstav, det vill 

säga bli fonologiskt medvetna för att därefter utvecklas vidare i sitt läs- och 

skrivlärandeprocess (ibid). Denna metod blir central för studien då eleverna inom ASL-

metoden använder datorer med talsyntes som stöd vilket innebär att de hör vad de skriver 

under textskrivandet på datorerna. Däremot innebär det inte att eleverna nödvändigtvis lär sig 

läsa och skriva enligt den fonologiska ljudmetoden utan snarare att metoden bidrar till 

helhetsförståelsen av läs- och skrivlärandet. 
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3. Teoretiskt ramverk och tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer tidigare forskning som berör studiens ämnesområde att 

redovisas för att på så sätt ge en bakgrund kring vad det finns för tidigare studier kring ämnet. 

Det finns tidigare forskning som visar på att datorn som ett läs- och skrivverktyg och annan 

digital läs- och skrivinlärning skapar ett engagemang hos eleverna. Det finns även 

forskningsstudier och litteratur som visar på potentiella nackdelar och svårigheter kring IKT-

användningen i skolan. Forskning och litteratur från både det positiva, att engagemang 

skapas, men även det negativa med datorns användning vid läs- och skrivinlärning kommer 

tas upp här under.     

 

I detta första avsnitt presenteras den teoretiska utgångspunkt som studien är baserad på. 

Studiens utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet på lärande och det perspektivets 

centrala begrepp för denna studie är den proximala utvecklingszonen, mediering, artefakt och 

språk. Valen av denna specifika teori grundar sig i att kunna skapa en tydlig helhetsförståelse 

av studiens resultat.     

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Den ryske psykologen Lev S. Vygotskij (1896-1934) utvecklade sin sociala utvecklingsteori 

under 1920- och 1930-talen, denna teori bygger på tankar om olika typer av 

samspelsprocesser som framhäver lärande (Säljö, 2000). Detta sociokulturella perspektiv på 

lärande har fått stort inflytande på undervisningen som bedrivs i skolan (ibid.). En viktig 

grundbult inom det sociokulturella perspektivet är enligt Dysthe (2003) interaktion och 

samarbete eleverna emellan. Detta är viktigt i förhållande till denna studie då eleverna vars 

lärare som intervjuats ofta arbetar med läs- och skrivlärandet på datorer i par vilket i sin tur 

bidrar till samarbete respektive interaktion. I studien undersöker vi inte primärt elevernas 

samarbete och interaktion men det är ändå relevant i förhållande till arbetsmetoden eleverna 

arbetar utifrån ofta omfattar dessa två delar. För att nå utveckling och lärande inom det 

sociokulturella perspektivet anser Säljö (2000) att människor behöver olika former av 

redskap som en slags hjälp eller stöd. Vidare lyfter Säljö (2000) fram fysiska redskap 

(artefakt) som ett sådant alternativ. Ett fysiskt redskap, även kallad artefakt, är någon form av 

fysiskt redskap som kan hjälpa människor eller mediera kunskap. Exempel på fysiska 

artefakter kan vara instrument, läroböcker och datorer (ibid.). I denna studie är datorn en 

fysisk artefakt som undersöks utifrån vad läraren säger om artefakten.  

Inom det sociokulturella perspektivet lyfter både Dysthe (2003) och Säljö (2000) även fram 

så kallade intellektuella verktyg. Med intellektuella verktyg menade Vygotskij människans 

egna verktyg som exempelvis räkning, minne, skrivande och språk, olika begreppsbildningar 

samt uppfattningar som en stödjande respektive hjälpande faktor när läroprocesser äger rum 

(Dysthe & Igland, 2003) Enligt Säljö (2003) finns det ett samband mellan de intellektuella 
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redskapen och de fysiska artefakterna då de båda delarna samspelar vid ett lärtillfälle. När de 

båda delarna samspelar vid lärprocessen kallas de för kulturella redskap (Säljö, 2000). Den 

mediering som sker vid lärprocessen beskriver Vygotskij genom en figur föreställande en 

triangel (Vygotskij, 1978) De tre hörnen i triangeln representerar alla olika faktorer. Ett hörn 

representerar objektet, i detta fall världen och ett hörn representerar subjektet, i detta fall 

människan. Det tredje hörnet representerar det medierande redskapet i form av de 

intellektuella verktygen och artefakterna. Genom denna triangel vill Vygotskij visa på att det 

är genom det medierande redskapet som människor kan skapa ett förhållande till omvärlden 

genom att agera och att förstå (ibid.).  I denna studie motsvaras de medierande redskapet av 

datorn och elevernas skrivande/läsande/egna uppfattningar/språktänkande som sker vid läs- 

och skrivlärandet. Den kunskap som ska medieras i detta fall är läs- och skrivkunskap som är 

en viktig kunskap för människan att ha i dagens samhälle/omvärld. 

 

 

Figur 1. Vygotskijs triangel  

(Figur 1 skapad av Tommy Töyrä, Umeå universitet 2014) 

En annan modell inom det sociokulturella perspektivet som vi utgår ifrån i studien utifrån 

lärarnas påståenden är den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1978). Den proximala 

utvecklingszonen är den andra zonen av sammanlagt tre zoner. Den första zonen är elevens 

nuvarande kompetens och den tredje slutgiltiga zonen består av elevens framtida kompetens. 

Det optimala för eleven är att ligga i utvecklingszonen eftersom eleven då lär sig det som hon 

eller han inte redan kunde (ibid.). För att hela tiden “ligga i” den proximala utvecklingszonen 

under lektioner så krävs det definitivt ett engagemang hos eleverna vilket gör denna modell 

intressant för denna studie. Enligt Dysthe (2003) är ett av de mest grundläggande medierande 

redskapen språket. En nödvändighet inom lärprocessen är kommunikation som sker i samspel 

med andra individer. Både det visuella, det skriftliga och det muntliga språket är av stor vikt 

vid lärtillfället (ibid.). Säljö (2000) hävdar att Vygotskij var väldigt intresserad av 

förhållandet som existerar mellan individens tänkande och språket. Språket fungerar på 
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samma gång som ett interaktivt, kollektivt samt individuellt sociokulturellt redskap. Just 

därför kan språket verka som en sammanlänkande förbindelse mellan interaktion, kultur och 

individens tänkande (ibid.).  Eftersom att språket har en väldigt central roll i denna studie är 

det intressant att lyfta fram hur man ser på begreppet utifrån ett sociokulturellt perspektiv där 

många olika typer av språk spelar stor roll. 

 

 

Figur 2. Schema över Vygotskijs proximala utvecklingszon. 

(Figur 2 skapad av Erik Elgemyr och Martin Frisk, KTH Stockholm 2016) 

 

3.2 Tidigare forskning 

Gormley och McDermott (2013) genomförde en studie där de undersökte datorns roll inom 

läs- och skrivlärandet. Deras resultat baseras på observationer och intervjuer av 12 lärare som 

var nyutexaminerade. Deras lektioner var designade utifrån att datorn fungerade som 

utgångspunkt för elevernas läs- och skrivlärande. Utifrån intervjuerna och observationerna 

kom de fram till att datorn med tillhörande digitala program både engagerade elever med läs- 

och skrivsvårigheter respektive elever utan läs- och skrivsvårigheter, bland annat i deras 

läsförståelse och meningsuppbyggnad (ibid.). Gormley och McDermott (2013) hävdar att 

lärarna i studien såg engagemanget genom en hög aktivitetsgrad hos eleverna på lektionerna. 

Det vill säga att eleverna arbetade hårt och var aktiva under dessa lektioner.     

Även Nurmilaakso (2015) belyser datorn i läs- och skrivlärandet som engagerande för 

eleverna. Detta grundar hon på en enkätundersökning där syftet var att undersöka datorns 

inflytande på elevernas tidiga läs- och skrivinlärning. Enkätundersökningen genomfördes av 

F-3 lärare. Lärarna som deltog i studien ansåg att många elever drog fördel av att tidigt börja 

med skrivning på datorer. Framförallt på grund av att eleverna inte behövde lägga kraft på att 

finmotoriskt forma bokstäverna för hand. Detta ledde till att läs- och skrivlärandet på datorn 

skapade ett engagemang då bokstäverna redan fanns på tangentbordet och all kraft kunde 

läggas på skrivträningen istället för det finmotoriska (ibid.). 
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En tredje forskare inom vårt ämnesområde är Painter (2016) som i sin studie undersökte 

datorns inverkan på läs- och skrivlärandet hos 30 elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Painter observerade eleverna som under 4 veckors tid fick arbeta med olika övningar på 

datorn med syftet att förbättras inom sitt läs- och skrivlärande. Utifrån sina observationer 

konstaterade Painter att eleverna med datorns hjälp hade utvecklats i sitt läs-och skrivande. 

Något som bidrog till elevernas utveckling och engagemang i arbetet var datorns stöttande 

program i form av grammatik- och rättstavningskontroll samt talsyntesen som läser upp vad 

eleverna skriver (ibid).  

Damber (2013) är en annan forskare som lyfter fram datorns engagerande effekt inom 

elevernas läs- och skrivlärande. Damber (2013) genomförde en komparativ studie, det vill 

säga att hon analyserade och jämförde två olika studier, en äldre samt en nyare studie. I den 

äldre studien använde eleverna enbart papper och penna under läs- och skrivlärandet. I den 

nyare studien använde eleverna endast datorer under läs- och skrivlärandet. Enligt Damber 

(2013) var eleverna som använde datorer i läs- och skrivlärandet mer benägna att utveckla 

kunskaper till följd av de inbjudande möjligheter som datorn erbjöd. I detta fall i form av 

utforskandet av digitala bilder och foton som hjälp till att skapa skriftliga historier eller 

berättelser. Detta tyder på ett större engagemang hos den grupp av elever som enbart arbetade 

med datorer under läs- och skrivlärandet. 

Andra forskare som likt Painter (2016) undersökt tekniska hjälpmedels inverkan på elever 

med läs- och skrivsvårigheter är White och Robertson (2015). White och Robertson (2015) 

undersökte 12 elever i årskurs 4 och 5 som vid tiden för studien befann sig på en låg läsnivå i 

förhållande till målen. Under två månaders tid genomfördes ett tekniskt specialdesignat läs- 

och skrivprogram som bland annat innehöll att eleverna till stor del arbetade på datorer med 

talsyntes så att de hela tiden kunde höra vad de skrev. Efter observationer, flertalet intervjuer 

med lärare och tester av elevernas kunskaper både innan och efter projektet kom White och 

Robertson (2015) fram till att samtliga elever som var med i projektet hade förbättrats. 

Genom det tekniska stöttande programmen eleverna använde under projektet kunde de arbeta 

utifrån en nivå som motsvarade en godkänt på betygsskalan. White och Robertson (2015) 

menar att de tekniska hjälpmedel som användes bidrog till ett större engagemang hos 

eleverna vilket sedan avspeglade sig i resultatet av att framförallt elevernas läsflyt och 

läsförståelse utvecklades. Däremot framhåller de också att tekniken inte alltid fungerade då 

nätverket på den aktuella skolan var ostabilt vilket skapade problem då hela projektet 

utformades med datorn som grund. En elev blev också av med ett arbete som hen hade sparat 

på datorn vilket berodde på strul med nätverket (ibid.). En följd av teknikproblemet skulle 

kunna vara att engagemanget hos vissa elever emellanåt sänktes. 

Niemi och Multisilta (2016) genomförde en studie där de undersökte graden av elevers 

engagemang och motivation vid användandet av digitalt berättande. I undersökningen spelade 

elever i åldrarna mellan 10-14 år från länderna Finland, Grekland och USA in videofilmer 

utifrån någon form av innehåll som fanns i deras läroplaner. Eleverna delade sedan med sig 

av sina inspelade videofilmer till samarbetsklasserna från de andra länderna. Efter att ha 

spelat in flera digitalt-berättande filmer och genomfört flera utbyten fick eleverna genomföra 

en enkätundersökning kring deras engagemang och lärande vid skapandet av det digitala 
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berättandet. Resultatet visade på att eleverna blev väldigt engagerade genom det digitala 

berättandet vilket enligt eleverna själva till stor del berodde på mixen av ha kul genom att 

göra något som de själva upplever som roligt och hårt arbete. Andra slutsatser som också 

fastställdes i studien var att elever kan lära sig “för tiden” väldigt aktuella digitala kunskaper 

genom att genomföra digitalt berättande och att arbeta i grupp starkt kan bidra till att elevers 

engagemang och motivation höjs (ibid). 

Chang och Yu (2014) genomförde en studie där de undersökte effekterna av ett datorbaserat 

stöttande program för elever som hade problem att skriva för hand. Totalt 42 elever i åldrarna 

i årskurserna 1-2 med problem att skriva för hand delades in i grupper. En grupp fokuserade 

på det datorbaserade programmet som stöttande för eleverna medan de övriga två grupperna 

fokuserade på finmotoriska övningar. Tester genomfördes innan respektive efter 

interventionen och analyserades för att få fram ett resultat. Resultatet visade att den grupp 

som hade arbetat med att skriva för hand utifrån det datorbaserade programmet som hjälp 

förbättrat sin handskrift signifikant i jämförelse med grupperna som arbetat mer utifrån 

finmotoriska övningar. Grupperna som arbetat finmotoriskt hade också förbättrats men var 

inte på samma nivå som de elever som arbetat med det datorbaserade programmet som stöd 

(ibid.). I förhållande till Schaps (2004) slutsats om att det krävs att eleverna känner en lust för 

arbetet för att på sikt nå utbildningsmålen är en potentiell tolkning av detta resultat att det 

datorbaserade programmet i jämförelse med det finmotoriska skapade ett större engagemang 

hos eleverna då “datorgruppen” förbättrade sina resultat markant jämfört med 

“finmotorikgruppen”. 

Jedeskog (2007) har genomfört en utvärdering/undersökning över hur väl IKT-verktyg 

implementerats i den svenska skolan mellan 1984-2004. Hon har bland annat genomfört 

intervjuer med lärare, rektorer, föräldrar och elever från olika svenska skolor runt om i 

Sverige. Enligt Jedeskog (2007) ser en stor del av lärarna IKT-verktygen som en potentiell 

fara för den svenska skolan på sikt med tanke på IKT-verktygens kraft. Därför oroar sig 

många av lärarna i studien att tekniken i ett framtida Sverige skulle kunna “ta över” skolans 

viktiga pedagogiska roll. Eftersom en av studiens slutsatser är att det finns en skillnad mellan 

pedagogik och teknologi ses detta enligt Jedeskog (2007) som ett potentiellt problem bland 

hennes lärarrespondenter. Enligt Jedeskog (2007) är det även nödvändigt att IKT-verktygen 

acklimatiseras ytterligare till “skol-samhället” ur ett pedagogiskt perspektiv då detta ännu inte 

har skett i den grad som många av hennes lärarrespondenter önskar. Jedeskog (2007) lyfter 

vidare fram att för mycket fokus läggs på IKT-verktygen i sig och inte på att maximera IKT-

verktygen pedagogiska verkan.    

3.3 Litteratur 

Enligt Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) är en potentiell nackdel med IKT-

användningen i skolan att för mycket fokus riktas mot IKT-verktygen i sig och för lite 

intresse riktas mot de pedagogiska frågorna som IKT-användningen medför. För mycket 

fokus läggs alltså på hur det digitala verktyget rent generellt fungerar istället för hur lärare på 

bästa möjliga sätt kan lära ut med det digitala verktyget som komplement i den dagliga 

undervisningen. Detta har enligt Alexandersson et al. (2001) inneburit att lärare i allmänhet 
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tappat tron på att digitala verktygen ska bidra till en förändrad verksamhet präglad av snabb 

inlärning. Alexandersson et al. (2001) kom fram till denna slutsats efter att ha följt lärare och 

yngre elever från tre olika skolor med fokus på IKT-undervisningen i skolverksamheten.  

Jedeskog (1998) lyfter fram svårigheter och nackdelar med IKT-användningen i skolan. Hon 

har gett ut flera böcker inom ämnet och forskat länge kring IKT-användningen i skolan. 

Jedeskog (1998) menar på att användandet av digitala verktyg i skolan är problematiskt på 

grund av många olika barriärer måste forceras innan ett lyckat resultat kan uppnås. Enligt 

Jedeskog (1998) finns det framförallt fyra stycken, den praktiska-, psykologiska-, makt- och 

värderingsbarriären. Den praktiska barriären handlar framförallt om att helheten skall funka 

rent praktiskt utifrån de krav som de digitala verktygen ställer på aspekter som system, 

tillgång/resurser och tid. Enligt Jedeskog (1998) ligger det största ansvaret här på kommunen 

respektive skolan och samarbetet där emellan. Här handlar det om att lösa problem som kan 

uppstå eller medförs genom användandet av digitala verktyg i skolan. Problem som kan 

uppstå i relation till hur mycket tillgång till digitala verktyg skolan har och hur väl de 

används i ett pedagogiskt syfte samt vid teknikstrul (ibid). 

Inom den psykologiska barriären så lyfter Jedeskog (1998) fram lärarens inställning som ett 

potentiellt problem i förhållande till IKT-användningen i klassrummet. Digitala verktyg kan 

ibland vara “tekniskt” svåra vilket i sin tur ibland medför att läraren känner frustration och en 

avsaknad av grundläggande trygghet i undervisningssituationer med digitala verktyg 

involverade. Därför ställer den psykologiska barriären krav på läraren att vara trygg i sin 

yrkesroll och se de långsiktiga potentiella fördelarna med IKT-användandet i 

skolverksamheten istället för nackdelarna (ibid). När det gäller värderingsbarriären lyfter 

Jedeskog (1998) svårigheten med att de digitala verktygen ska kunna hjälpa alla elever 

oavsett deras individuella kunskapsnivå som kan vara väldigt spridd i många elevgrupper. 

Jedeskog (1998) menar på att inkörningsperioden gällande användandet av digitala verktyg i 

skolan kan vara väldigt lång vilket innebär att det kan vara ganska svårt att individanpassa 

utifrån elevernas individuella behov under en lång period vilket kan få konsekvenser. Att 

eleverna förstår respektive lär sig hantera de aktuella digitala verktygen olika snabbt 

beroende på deras individuella tekniska kunnande samt hur väl de klarar av att lyssna på 

lärarens instruktioner kring de digitala verktygen är andra aspekter som leder till att de blir 

svårt för läraren att individanpassa den digitala undervisningen. Detta leder i sin tur till att 

undervisningen inte blir likvärdig vilket är en viktig stöttepelare inom värderingsbarriären 

(ibid).  

Den avslutande barriären som Jedeskog (1998) kallar för maktbarriären handlar om 

maktbalansen mellan skolledning och skola. Jedeskog (1998) menar på att balansen där 

emellan ibland kan vara svår att upprätthålla då det ofta kan råda väldigt varierande 

uppfattningar eller åsikter kring digitala verktyg i skolan. Inom denna barriär är det viktigt att 

skolledningen både är lyhörd men även “lagom” auktoritär på samma gång (ibid).         

       

En historik kring tidigare forskning som berör studiens ämnesområde och närstående fält har 

nu redovisats. Det framkommer ofta i dessa tidigare studier att datorn och andra digitala 
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verktyg kan bidra till att skapa engagemang hos eleverna på olika sätt även fast problem som 

exempelvis nätverksproblem lyfts fram. Men något som inte framkommer lika tydligt är hur 

de medverkande i dessa studier rent konkret faktiskt definierar och beskriver begreppet 

engagemang. Detta faktum i förhållande till studien är intressant då vi inte enbart undersöker 

vad lärare anser om på vilket eller vilka olika sätt datorn som ett läs- och skrivverktyg kan 

bidra till engagemang hos eleverna utan även hur lärarna upplever engagemang i 

klassrummet. I förhållande till tidigare forskning blir detta därför en extra intressant aspekt att 

undersöka.  
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4. Metod 

I detta kapitel presenteras en redogörelse kring valet av metod, även en förklaring om 

studiens metod, det vill säga semistrukturerade kvalitativa intervjuer, kommer att presenteras. 

Här redogörs också för urval, genomförande och etiskt förhållningssätt. Underrubrikerna har 

strukturerats noggrant för att på ett så tydligt sätt som möjligt kunna redogöra för valet av 

metod men även vilka etiska principer som studien förhåller sig till.  

4.1 Metodiska överväganden 

I denna studie har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Just denna metod valdes 

för att den var mest relevant i förhållande till studiens syfte och i förhållande till studiens 

frågeställningar. Relevant i form av att det är en metod som ger möjlighet till uttömmande 

svar som sedan ligger till grund för ett brett analysarbete. Vi har använt oss av intervjuer vid 

olika tillfällen genom nästan hela vår utbildning vilket innebär att det är en metod som vi 

kände oss bekväma med att använda för att samla in den dokumentationen som behövs. Då 

det i förhållande till studiens syfte var intressant att höra om lärarnas, som i detta fall var 

studiens intervjupersoner, erfarenheter och tidigare minnen om vad lärarna sett eller hört, så 

passade kvalitativa intervjuer bra som metod vilket även Fägerborg (2011) påpekar. Repstad 

(2007) menar att man ofta genom intervjuer får en mer subjektiv bild av svaren än om 

studiens metod hade varit exempelvis en enkätundersökning. Detta styrker valet av metod 

med tanke på hur studiens frågeställning och problemområde är konstruerade.  

Angående intervjuer så är en viktig del maktpositionen mellan intervjuperson och intervjuare 

(Repstad, 2007). Repstad menar att intervjuperson och intervjuare ska vara så lika som 

möjligt. Detta för att intervjuaren ska tas på så stort allvar som möjligt (Repstad, 2007). Vi är 

väl medvetna om att vi inte är färdiga lärare ännu och att det kan ha gjort att de intervjuade 

personerna inte ser oss som lika i det anseendet, därmed kan svaren ha blivit vinklade. 

Enligt Denscombe (2014) är det viktigt att den insamlade datan är korrekt så inte studien 

byggs upp av felaktiga värden vilket i sin tur leder till en avsaknad av validitet i resultatet. 

Med detta i åtanke så gav vi inte ut frågorna i förväg till lärarna då vi på detta sätt ville 

undvika att få “förskönade” eller vinklade svar på våra frågor. Även att lärarna inte skulle 

kunna diskutera intervjufrågorna sinsemellan gjorde valet att inte skicka ut frågorna i förväg 

enkelt. Genom valet av att istället ställa frågorna direkt så ökar chansen att det bidrar till mer 

sanningsenliga svar från lärarna.      

4.2 Kvalitativa intervjuer 

Valet av att använda intervjuer som insamlingsmetod bestämdes när det framkom att det 

skulle ge oss tankar om just engagemanget som datorn kan bidra med. Repstad (2007) menar 

att intervjuer ger svar på ett djupare plan än vad andra insamlingsmetoder gör i många 
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avseenden. Repstad (2007) menar också att en intervju måste vara väl förberedd och även 

strukturerad för att den ska bli så bra som möjligt men även för att andra spår än just det som 

man ska diskutera kring inte ska tillkomma. 

Intervjuerna genomfördes i grupprum på den aktuella skolan där vi kunde få intervjua ostört 

och det kändes som ett bra val då lärarna kändes trygga i deras vardagsmiljö. Lärarna 

intervjuades individuellt för att de inte på något sätt skulle bi påverkade av någon annan 

lärares svar. 

Frågorna till intervjupersonerna var öppna. Vi valde öppna frågor för att intervjupersonen 

skulle kunna svara med egna tankar och utveckla sina svar. De öppna frågorna ledde till att vi 

vid vissa fall frångick de på förhand konstruerade utgångsfrågor då intervjun tog formen av 

ett givande samtal. Med detta i åtanke så kan vi konstatera att vi använde oss av 

semistrukturerade intervjuer (Denscombe, 2014).   

4.3 Urval 

Studiens empiri bygger på intervjuer från 5 lärare från en skola. Skolan är en F-6-skola med 

cirka 600 elever. För att göra det tydligt att kunna se vilka intervjusvar som tillhör vilken 

lärare och för att säkerställa anonymitet så används nummer på lärarna. Vi vet vilka lärarna är 

sedan innan, vilket enligt Repstad (2007) menar både kan ses som positivt men även negativt. 

Positivt för att intervjupersonen öppnar upp sig lättare och ger mer fylligare svar. Negativt för 

att intervjupersonen kan vinkla svaren åt det håll vi vill. Vi var väl medvetna om detta under 

intervjuerna. Vårt urval av lärare gjordes utifrån två olika urvalsmetoder. Det gjordes utifrån 

ett ändamålsenligt urval (Denscombe, 2014) men även genom ett bekvämlighetsurval 

Bryman (2001). Det ändamålsenliga urvalet användes då vi ville välja respondenter utifrån 

deras attribut. Respondenterna handplockades baserat på deras relevans för studien. De 

respondenterna vi valde att intervjua arbetar nästintill dagligen med IKT-baserat läs- och 

skrivlärande vilket ger oss största möjliga pålitliga svar i förhållande till studiens 

undersökningsområde. Bekvämlighetsurvalet användes då tiden för studien inte gav oss 

någon annan möjlighet. Ett bekvämlighetsurval är att respondenter väljs ut genom att de tas 

ut genom att de är “närmast till hands” men kan även vara respondenter man känner. 

(Bryman, 2001).    

Lärarna som har intervjuats är klasslärare för olika årskurser på lågstadiet på skolan detta för 

att vi skulle kunna få en större spridning på svaren. Lärarna ingår inte i samma arbetslag. 

Åldern på intervjupersonerna varierade från 35-55 år. Lärarna valdes ut genom att vi först 

säkerställde så att de jobbade med IKT-baserad läs- och skrivundervisning, detta för att de 

skulle kunna svara på våra frågor inom ämnet. Genom att ta dessa saker i beaktning skapas en 

bra bredd på svaren i intervjuerna vilket leder till att resultatet på studien blir mer trovärdigt.   

4.4 Analysmetod 

Under perioden då vi var på den aktuella skolan intervjuades lärare på skolan. Det empiriska 

materialet bearbetades sedan noggrant. Genom att identifiera de mest relevanta uttalandena 
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från lärarna i förhållande till vårt syfte och vår frågeställning där IKT och engagemang är i 

fokus i det insamlade materialet kunde teman utformas. Dessa teman utgjorde sedan studiens 

resultat och blev sammanlagt 3 stycken. De utvalda temana eller kategorierna i resultatet 

utgjordes av de mest relevanta uttalandena från lärarna i relation till vårt syfte i det insamlade 

materialet.  

 

Analysarbetet utgår från en induktiv analys. Svensson (2015) skriver att en induktiv analys är 

när insamlat material undersöks och analyseras, av detta drar man en slutsats. Denna studies 

analysarbete bygger även på detta då vi undersökt vårt insamlade material för att på sikt 

kunna dra en slutsats och därmed är metoden induktiv.  

Intervjuerna som genomförts av oss har sedan transkriberats till text och relevanta delar 

skrivs ut i resultatdelen. Små delar av de transkriberade intervjuerna har skrivits ut under 

varje tema i resultatet. Detta för att ge en inblick i respektive exempel på hur och var teman 

har kunnat urskiljas i det transkriberade materialet.  

4.4.1 Fenomenologisk inspirerad- analys 

Vårt empiriska material har analyserats med hjälp av en fenomenologisk ansats då den 

bygger på lärares erfarenheter och upplevelse av begreppet engagemang. 

Van Manen (1997) menar på att fenomenologin strävar mot hur en viss upplevelse eller hur 

vardagserfarenheter gestaltar sig. I studien valdes att ta begreppet engagemang och sätta det 

tillsammans med datorn som ett läs- och skrivverktyg i intervjufrågorna. Lärarna gav då svar 

på sina upplevelser angående hur de såg på elevers engagemang vid dator skrivande. Kvale 

och Brinkmann (2009) är inne på samma resonemang som Van Manen då de menar att 

fenomenologi handlar om att forskaren eller forskarna ska förstå fenomen från personen som 

blir intervjuad, svaren utgår från intervjupersonernas egna erfarenheter men även deras egna 

perspektiv på fenomenet. Det man kan se av detta är att fokus inom fenomenologin ligger hos 

personen eller personerna som blir undersökta och deras tankar om hur de ser på vissa 

specifika saker och enligt Fejes och Thornberg (2009)  är fenomenologi bra att använda som 

analysmetod när intervjuer av lärare undersöks. Detta för att när lärarna beskriver som i 

denna studie begreppet engagemang så får man lärarnas tankar, åsikter och upplevelser om 

begreppet. 

Fenomenet och det som ska undersökas i studien är engagemang och det kan, beroende på 

vilken lärare som svarar, tolkas olika. Detta beror på deras tidigare erfarenheter med 

fenomenet. Bjurwill (1995) beskriver att fenomenologi till en viss del handlar om att se 

fenomenet ur flera olika infallsvinklar och därmed få ett bredare perspektiv på det. Då studien 

bygger på intervjuer från flera lärare så uppkommer dessa olika infallsvinklar och en 

individuell uppfattning av fenomenet ges. Då det är lärarens erfarenheter som ska undersökas 

är det viktigt att som forskare frångå alla egna tankar och åsikter om fenomenet då det annars 

kan påverka studien.   

När studiens insamlade material analyserade så utgick vi från en sjustegsmodell inom 

fenomenologin. Det är Smith, Flowers och Larkin (2009) som belyser denna sjustegsmodell. 



20 
 

Valet föll på att använda oss av denna när studiens insamlade material skulle analyseras. I de 

två första stegen så handlar det om att sätta sig in noggrant i transkriberingarna och läsa dom 

flera gånger. De tre nästföljande stegen handlar om att i det transkriberade materialet hitta 

sammanhang som senare kan utvecklas till olika teman. Dessa teman utgör senare resultatet i 

studien. Under dessa tre steg jobbar man med en transkribering åt gången, för att sedan i det 

sjätte steget göra samma sak med resterande transkriberingar. Det sjunde och sista steget i 

denna modell försöker man hitta kopplingar mellan alla transkriberingar genom de noteringar 

som genomförts tidigare. Som Smith et al. (2009) menar så är det lätt att upptäcka teman som 

senare kan användas vid resultat i en studie om sjustegsmodellen används. Till 

sjustegsmodellen finns även en tabell som kom till användning när det var dags att dela upp 

de teman som upptäcktes. I denna tabell kunde teman som passar till frågeställningen lättare 

tas ut och därmed passa in bättre i studien.  

4.5 Etiska aspekter 

De forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) har följts under insamlandet av 

empirin till studien. Informationskravet menas med att vi har informerat berörda parter, i 

detta fall de 5 lärare som medverkar i studien, om studiens syfte. Alla lärare som medverkade 

i studien fick även veta att det var helt frivilligt och att de fick hoppa av när de ville under 

genomförandet av intervjuerna om den önskan fanns. Genom att vi presenterade detta för de 

medverkande lärarna så följde vi även en annan grundläggande princip i form av 

samtyckeskravet. För att förtydliga detta för lärarna som bjöds in till att vara med i 

intervjustudien så skickades ett informationsbrev ut till lärarna (Bilaga B). 

För att vi ska följa konfidentialitetskravet så har alla medverkande avidentifierats och därmed 

är alla namn fiktiva. Det sista är nyttjandekravet och för att det ska uppfyllas så kommer inte 

vårt insamlade material spridas vidare utan endast användas i forskningssyfte. När studien är 

färdig kommer allt material att raderas. Vid presentationen av våra intervjuer kommer endast 

respondenternas yrke(vilken årskurs respondenten har ansvar för) och kön redovisas för att 

följa konfidentialitetskravet fullt ut.  

 

4.6 Metoddiskussion 

Vårt val av att ha intervjuer som insamlingsmetod grundades helt och hållet i att det gick att 

få ut mer som passar till vår frågeställning än om vi hade använt oss av någon annan 

insamlingsmetod. Även det att forskare som Fägerborg (2011) och Repstad (2007) stärkte 

våra tankar om intervju som insamlingsmetod när vi ville se vad lärarna tycker om en viss 

sak, gjorde att intervjuer kändes rätt. Vi diskuterade innan vi började vår insamling om hur vi 

skulle samla in empirin och med tanke på vad vi vill ha svar på i frågan samt stärkta av ovan 

nämnda forskare så blev intervjuer bäst för oss. Vi var inne på att använda oss av enkäter, 

men de öppna frågorna och samtalet som vi trodde en intervju skulle leda till gjorde att vi 

valde bort den insamlingsmetoden. 
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Vi är väl medvetna om att vårt urval i studien är tunt och vi har gjort det Bryman (2001) 

kallar ett bekvämlighetsurval. Vi valde att göra det på grund av tiden för denna studie inte 

fanns för att utveckla urvalet. För att resultatet skulle kunna bli mer tillförlitligt så hade fler 

lärare på den aktuella skolan intervjuats. Vi hade även kunnat göra våra intervjuer på andra 

skolor. Vi valde att sprida ut intervjuerna så mycket som möjligt men ändå hålla det på 

lågstadiet på den aktuella skolan. Genom att ta allt detta i beaktning så menar vi att vårt 

resultat blir så tillförlitligt som möjligt för just en sådan här studie samt tidsaspekten.  

Tanken var att frågorna till intervjun skulle skickas ut i förväg. Detta för att lärarna skulle 

kunna förbereda sig och tanken från oss var nog också för att spara tid under intervjuerna. 

men efter att ha tänkt igenom och läst runt på internet så kan svaren bli riktade om frågorna 

skickas ut i förväg, att de personer som blir intervjuade ger “statiska” svar och att intervjun 

inte blivit så öppen som vi hoppats på. Efter att läst Denscombe (2014) som tar upp dessa 

parametrar vi tänkt på, så valde vi till slut att lägga lite extra tid på intervjuerna och därmed 

få mer öppna svar än om något annorlunda hade genomförts innan intervjuerna.  

Genom att få lärarnas erfarenheter samt egna föreställningar om begreppet engagemang så 

valdes en fenomenologisk ansats vid analysarbetet. Valet av fenomenologi blev mer och mer 

självklart när syfte och frågeställning valdes. Detta eftersom att man i en fenomenologisk 

ansats undersöker ett fenomen. I denna studie är engagemang fenomenet som lärarna ska 

uttala sig kring hur dem upplever och tolkar det i sin IKT-undervisning. Det är alltså ett 

fenomen i form av engagemang som vi undersöker och därför underlättade det för oss att 

använda oss av fenomenologi eftersom att man i fenomenologin undersöker ett specifikt 

fenomen. I denna studie är det specifika fenomenet engagemang I frågan finns detta urklipp: 

...hur upplever lärarna engagemang i IKT-undervisningen.  Både Van Manen (1997) samt 

Kvale och Brinkmann (2009) menar på att erfarenheter samt kunskap om fenomenet från 

personen som blir intervjuad ska vara i centrum i en fenomenologisk ansats. Då frågan ser ut 

som den gör stärks valet av att ha en fenomenologisk ansats som analysmetod.  

Till en början var tanken att ha en hermeneutisk ansats som analysmetod. Men Ödman (2007) 

menar på att inom hermeneutiken är det forskarens tolkning av ett fenomen som är i fokus. 

Då vår fråga utgår från vad lärarna har för erfarenheter om ett visst fenomen så passade en 

fenomenologisk ansats bättre in i denna studie.  

Det finns forskare som menar att det finns svåra dilemman med en fenomenologisk 

analysmetod. Kvale och Brinkmann (2014) lyfter fram att man som forskare i en studie måste 

sätta sin egen hypotes och förförståelse vid sidan av. Detta för att man i en fenomenologisk 

studie som forskare skall ge en opartisk bild av hur intervjupersonerna uppfattar fenomenet.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) så ses kritiken mot fenomenologin i att man i 

människans naturliga förmåga inte klarar av att sätta sina förutfattade meningar om en viss 

sak åt sidan. Bryman (2011) påpekar även detta och menar att det inte är möjligt att var 

fullständigt objektiv.  Det som kan sägas med kritiken som Kvale och Brinkmann (2014) och 

Bryman (2011) tar upp kan då menas med att det troligtvis är omöjligt att undvika egna 

tolkningar av materialet. Kan man ändå kalla det en fenomenologisk analysmetod? 

Heidegger (1889–1976) menar på att man inte kan undvika sitt deltagande som forskare i en 

fenomenologisk studie (Smith, Flowers och Larkin, 2012). Med detta i åtanke, måste vi som 
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skriver studien vara medvetna om att vår medverkan kan spegla resultatet både positivt men 

även negativt. Men vi kan även säga att det är en fenomenologisk studie.  

Validiteten alltså trovärdigheten i studien, som menas med att det som man vill ha svar på i 

studien verkligen undersöks (Bryman, 2011). I denna studie är validiteten relativt hög då 

frågeställningarna är i fokus under studiens gång. Det syns även en transparens genom hela 

studien då intervjuerna beskrivs tydligt och att även risker med val som genomförts under 

studiens gång tas upp i texten. Bryman (2011) beskriver att en tydlig verklighetskänsla i 

arbetet ökar trovärdigheten hos andra. Då det på ett tydligt sätt beskrivs hur intervjuerna gått 

till samt att transkriberingen ger en bild av andra uttryck som lärarna visar under intervjun 

kan en ökad trovärdighet av studien påvisas.  

Som insamlingsmetod använde vi oss som bekant av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

Ett alternativ till de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna hade kunnat vara så kallade 

fokusgruppsamtal. Enligt Denscombe (2000) innebär fokusgruppsamtal att en liten grupp 

människor samlas för att samtala om åsikter, idéer och känslor kring ett speciellt 

ämnesområde där forskaren eller forskarna fungerar som moderator/moderatorer. Detta valde 

vi dock bort då vi istället ville ha tid med varje lärare enskilt för att säkerställa att vi verkligen 

fick varje lärares “riktiga” personliga åsikter kring ämnet. Denscombe (2000) menar 

nämligen på att det finns en risk med fokusgruppsamtal att vissa personer kanske är ovilliga 

att presentera sina personliga tankar om något om exempelvis en stor del av gruppen tycker 

något annat. Denna risk ville vi inte ta utan då kändes enskilda kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer med lärarna mer passande för studiens ändamål.  

Bryman (2011) menar på att hur väl studiers resultat kan generaliseras till andra sociala 

kontexter och miljöer är avgörande för graden av överförbarhet i kvalitativ forskning. Enligt 

Bryman (2011) finns det en frestelse vid forskningsstudier att ofta vilja tolka resultaten som 

om de är relevanta för samtliga andra liknande kontexter eller sammanhang. Denna risk är vi 

medvetna om och vill därför poängtera att studiens generaliserbarhet endast sträcker sig till 

just de lärare som medverkat i studien. Om vårt urval av lärare varit större och dessutom 

bestått av lärare från flera skolor hade generaliserbarheten i studien ökat. Däremot så finns 

det oavsett hur stort urvalet är en mängd faktorer som på olika sätt kan påverka studiens 

resultat vilket innebär att man ständigt ska vara försiktig med att generalisera (Bryman, 

2011). Studiens resultat kan således inte generaliseras till lärare generellt i andra klasser och 

på andra skolor på grund av det begränsade urvalet. Därför är slutsatserna endast dragna 

utifrån just de lärarna vi intervjuat i studien.  
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5. Resultat 

Studiens resultat har delats in i olika kategorier som vi kunnat urskilja efter att ha genomfört 

en kvalitativ analys av vårt insamlade material som består av intervjuerna. Då studien bygger 

på en fenomenologisk ansats så är det upplevelserna som lärarna har om elevers engagemang 

vid den digitala läs- och skrivutvecklingen som är i fokus i kategorierna som vi delat upp 

resultatdelen i.  

Nedan kommer de kategorier som identifierats i förhållande till frågeställningen som studien 

vilar på och kategorierna kommer att presenteras var för sig. De kategorier som redovisas var 

frekvent återkommande i intervjuerna med pedagogerna vilket för oss var ett kriterium för att 

vi skulle presentera det i resultatdelen. I varje kategori som presenteras nedan har vi 

transkriberat material från intervjuerna för att styrka resultatet i studien. Intervjufrågorna vi 

använt oss av finns längst bak under bilaga A.  

5.1 Datorns talsyntes och stavningskontroll höjer koncentrationsnivån 

Något som alla lärare lyfte fram var att talsyntesen och stavningskontrollen på datorn kan 

bidra till att skapa engagemang hos eleverna. Engagemanget upplever lärarna genom en ökad 

koncentrationsnivå hos eleverna. Härnäst följer några exempel från transkriberingen av 

intervjuerna där lärarna för fram sina åsikter.  

Pedagogerna delger här sina tankar på hur talsyntesen respektive 

stavnings/grammatikkontroll vid datorskrivande kan bidra till ett engagemang hos eleverna. 

Pedagogerna menar på att de kan se något de liknar vid engagemang hos eleverna i form av 

en ökad koncentrationsnivå då de skriver på datorn med talsyntesen som stöd och 

stavnings/grammatikskontroll igång. De upplever engagemanget genom en ökad 

koncentrationsnivå som enligt lärare ett grundar sig i en slags aha-upplevelse som skapar 

intresse och inspiration när eleverna ser sambandet mellan ljud och bokstav på talsyntesen.  

Från intervju 1: 
Intervjuare: “På vilka olika sätt upplever du som pedagog att datorn som ett läs- och skrivverktyg kan bidra 

till att skapa engagemang hos eleverna inom läs- och skrivlärandet?”  

Lärare 1(kvinna och ansvarar för en årskurs 1): “Jaa…. Främst tänker jag nog att talsyntesen skapar 

engagemang hos eleverna eller ja, bidrar till iallafall.” 

Intervjuare: “Okej, kan du utveckla lite mer kring hur du tänker kring talsyntesen? Hur tänker du kring att det 

främst är den som bidrar till att skapa ett engagemang hos eleverna och hur märker du det på eleverna?” 

Lärare 1: “Nämen, det är väl just den här aha-upplevelsen som eleverna får genom talsyntesen. De får 

inspiration till att börja läsa genom att de ser sambandet mellan ljud och bokstav eftersom de hör allt de 

skriver på datorn. Det är väldigt tydligt och det är samma när vi har på stavningskontrollen. Om eleven 

skriver ett ord och det blir rött förstår det att något är fel där och vill genast rätta till så det blir rätt vilket 

skapar ett engagemang.” De fastnar liksom för uppgiften och blir väldigt lätt koncentrerade och bibehåller 
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ofta en hög koncentration när vi arbetar på detta sättet, det syns att eleverna vill anstränga sig för att det ska 

bli bra.”  

Lärare tre beskriver det konkret när hon nämner att eleverna lär sig läsa på talets grund och 

just därför är sambandet mellan ljud och bokstav viktigt att förstå. Det visar på nåt sätt hur 

viktig talsyntesens är inom läs- och skrivlärandet i svenskämnet enligt henne. Lärare ett och 

tre nämner också stavnings/grammatikkontrollen som en viktig faktor på datorn. De menar på 

att när ett ord blir rött så blir eleverna genast uppmärksamma på detta och vill åtgärda felet så 

att ordet blir svartfärgat istället vilket även det skapar engagemang hos eleverna vilket de 

menar förhoppningsvis skapar större förståelse hos eleverna gällande ordkunskap samt 

grammatikregler i svenskan. Lärare tre nämner också elevernas vilja att fortsätta arbete när 

lektionen slutar och att eleverna åsikt om att tiden går fort under dessa typer av lektioner som 

tecken på engagemang.     

 

Från intervju 3: 
Intervjuare: “På vilka olika sätt upplever du som pedagog att datorn som ett läs- och skrivverktyg kan bidra 

till att skapa engagemang hos eleverna inom läs- och skrivlärandet?”  

Lärare 3(kvinna och ansvarig för en årskurs 2): “Ohhh… bra men svår fråga… men grunden till att det skapas 

ett engagemang tror jag till stor del beror på talsyntesen som finns på datorn. Det måste liksom finnas 

talsyntes på datorn eftersom eleverna lär sig läsa på talets grund, just sambandet mellan ljud och bokstav är 

viktigt att förstå. Grammatik- och stavningskontroll underlättar också för eleverna då de vill rätta felet 

vilket förhoppningsvis skapar en förståelse kring varför felet uppstod.” 

Intervjuare: “Hur ser du på eleverna att de blir engagerade av just detta då?” 

Lärare 3: “Personligen så tycker jag att man ser att koncentrationsnivån är hög hos många av eleverna när 

vi skriver på datorn med talsyntes som stöd och stavnings/grammatikkontrollen på. Jag upplever också att en 

del elever ofta inte vill plocka undan när vi ska avsluta dessa typer av lektioner, många har faktiskt uttryckt 

att de tycker tiden går väldigt fort när vi arbetar med datorerna inom läs- och skrivlärandet.”  

 

Att det är talsyntesen på datorn som är nyckeln till engagemanget råder det dock inget tvivel 

kring, varken för lärare ett eller tre. Båda lärarna lyfter fram användandet av datorerna med 

talsyntesen som stöd inom läs- och skrivlärandet i svenska som positivt och syftar framförallt 

på att eleverna genom detta digitala verktyg lär sig sambandet mellan ljud respektive bokstav.    

5.2 Tangentbordet kontra finmotoriken genererar ökad arbetsvilja 

Många av lärarna vi intervjuade nämnde även att tangentbordet på datorn var en viktig del 

som enligt dem bidrog till att skapa engagemang hos eleverna. De menade på att det 

underlättade enormt för eleverna att framförallt i början av läs- och skrivlärandet arbeta med 

textskrivning på dator då eleverna slipper sitta och skriva alla bokstäver för hand vilket kan 

vara väldigt jobbigt för många elever. Elevernas engagemang synliggjordes enligt lärarna 

genom en tydligt framstående arbetsvilja. Nedan följer några exempel från transkriberingen 

av våra intervjuer där denna kategori framkommer vid flera tillfällen. 

Transkriberingarna här under från lärarintervjuerna visar tydligt på att datorns tangentbord 

spelar stor roll för eleverna vid det digitala läs- och skrivlärandet ur ett 
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engagemangsperspektiv. Lärarna ser främst engagemanget som uppstår hos eleverna genom 

en god arbetsvilja som till stor del verkar bero på att eleverna inte behöver forma bokstäverna 

för hand som en konsekvens av datorns tangentbord.  

Lärare två beskriver vinsterna genom användandet av tangentbordet tydligt när hon nämner 

att flertalet av eleverna i hennes klass som har svårt att forma bokstäver för hand verkligen 

skiner upp när de får reda på att de under en svensklektion ska få arbeta med läs- och 

skrivträning på dator med tillhörande tangentbord. På så sätt blir det väldigt tydligt vilken 

inneboende kraft och smidighet en dator med ett tillhörande tangentbord, som ett digitalt 

verktyg, faktiskt kan ha för många elever i läs-och skrivlärandet i svenska.  

Lärare två lyfter fram elevernas positiva kroppsspråk och elevernas fokus respektive 

koncentration på själva konstruerandet av texten som viktiga delar inom engagemanget hos 

eleverna 

Från intervju 2(Intervjun/samtalet har pågått ett tag): 

Intervjuperson: “Så du menar att datorernas tangentbord underlättar för eleverna och således bidrar till att 

skapa engagemang hos dem?” 

Lärare 2: (Kvinna och ansvarig för en årskurs 1): Ja, precis! Så upplever jag det när vi arbetar utifrån datorn i 

läs- och skrivlärandet. En stor del av eleverna i min klass tycker det är jobbigt att forma bokstäverna 

när vi ibland skriver för hand vilket man också måste träna på ibland. Man ser på just dem eleverna att de 

skiner upp när de får reda på att vi just idag på dagens svenska-lektion ska arbeta med läs- och skrivträning 

på dator. Allt arbete och fokus de lägger på att annars forma bokstäver kan de nu istället lägga på enbart 

konstruerandet av texten på datorn.” 

Intervjuperson: “Hur syns det att eleverna blir mer engagerande just av tangentbordet?” 

Lärare 2: “Det är väl just det här med kroppsspråket, att de skiner upp framförallt de som brukar ha de 

svårt annars… Jag upplever också att eleverna är väldigt fokuserade och koncentrerade på konstruerandet 

av texten, de visar liksom en god arbetsvilja som ju absolut kan vara som en slags följd av det underlättande 

tangentbordet.” 

Lärare fem framhäver arbetsviljan lite mer under intervjun än lärare två då han beskriver att 

han upplever att eleverna blir väldigt benägna att arbeta och anstränga sig vid läs- och 

skrivträning på tangentbordet i ämnet svenska vilket han menar tyder på ett engagemang som 

synliggörs genom en god arbetsvilja.  

  

Från intervju 5 (Intervjun/samtalet har pågått ett tag): 

Intervjuperson: “Om du skulle peka på nåt mer med datorn som läs- och skrivverktyg som bidrar till att skapa 

engagemang hos eleverna förutom talsyntesen som du redan varit inne på, vad skulle du säga då?” 

Lärare 5(man och ansvarig för en årskurs 3): Mmm.. Jaa… Jag skulle säga att tangentbordet i sig är en 

bärande faktor just med tanke på att eleverna slipper lägga kraft på det finmotoriska arbetet kontra när dem 

skriver för hand. Därmed kan jag tycka att tangentbordet i sig skapar ett engagemang som annars inte finns 

där vid klassisk penna-papper skrivning. 

Intervjuperson: “Hur märker du att eller ser på eleverna att de blir engagerade då?” 

Lärare 5: “Framförallt blir de mer benägna att anstränga sig för textskrivningen på datorerna än när vi 

skriver för hand då de endast behöver trycka på en knapp för att få fram bokstaven. Eleverna blir så som jag 

tolkar det mer benägna att arbeta som en konsekvens av detta och visar liksom genom arbetsvilja en 

entusiasm för arbetet.”  
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Både lärare två och lärare fem är alltså överens om att datorns tangentbord kan bidra till att 

skapa engagemang hos eleverna inom läs- och skrivlärandet i ämnet svenska och de upplever 

att engagemanget synliggörs genom en god arbetsvilja hos eleverna. Det båda lärarna 

framhäver i intervjuerna gällande tangentbordets roll i engagemanget är just smidigheten som 

uppstår för eleverna vid användandet av det. Både lärare två och fem menar på att när 

eleverna endast behöver trycka på en tangent för att en bokstav ska framträda utvinns mycket 

positiv energi samt engagemang kontra när eleverna får läs- och skrivträna för hand med 

papper och penna.             

 5.3 Digitala bilder som inspirationskälla i läs- och skrivlärandet 

Flertalet av lärarna lyfte även fram den enkla tillgängligheten till digitala bilder som erbjuds 

på datorerna som en bidragande orsak till engagemang hos eleverna. De menade på att 

möjligheten att ha bilden framför sig samtidigt som eleverna konstruerar texter skapar 

inspiration vilket i sin tur leder till engagemang hos eleverna. Nu följer några exempel från 

transkriberingar av lärarna-intervjuerna där lärarna på ett tydligt sätt lyfter fram datorns 

digitala bilder som en slags inspirationskälla för eleverna. 

Lärare fyra upplever engagemanget genom ett ivrigt kroppsspråk hos eleverna i form av att 

de blir ivriga att sätta igång med skrivandet vilket i sin tur också kan tolkas som tecken på 

inspiration som bidrar till att skapa ett engagemang hos eleverna. Lärare fyra påpekar också 

att det finns många digitala bilder att välja mellan på datorerna vilket hon menar på är en 

fördel då det verkligen finns “inspirationsmaterial” till alla elever. 

Från intervju 4:  

Intervjuperson: “På vilka olika sätt upplever du som pedagog att datorn som ett läs- och skrivverktyg kan 

bidra till att skapa engagemang hos eleverna inom läs- och skrivlärandet?” 

Lärare 4(Kvinna och ansvarig för årskurs 1): “Hmm… ja, asså jag som arbetar mycket med textskrivning 

utifrån bilder ser ju mycket potential i de digitala bilder man på ett väldigt enkelt och smidigt sätt får fram på 

både min egen dator vid genomgångar men också på elevernas datorer. Det finns otroligt mycket bilder på 

datorn att välja mellan för att skapa en inspiration hos eleverna och sedan kan eleverna bara lägga in 

bilden “så länge” i samma dokument som de skriver i.”  

Intervjuperson: “Okej, okej, kan du utveckla lite kring hur du ser eller märker på eleverna att de blir 

engagerade av just de digitala bilderna?” 

Lärare 4: “De märks ju en del på deras kroppsspråk i form av att man ser att de blir ivriga att sätta igång 

med att skriva till bilden. Bilden ger dem en inspiration vilket syns tydligt i deras texter som således blir 

väldigt långa och innehållsrika. De tappar inte fokus lika lätt när det enkelt kan ha bilden som stöd på datorn 

medans dem skriver.”  

Intervjuperson: “Koncentrationen ökar alltså med tanke på att det enklare bibehåller fokus? Är det en tolkning 

man kan göra?” 

Lärare 4: “Ja men precis det blir ju en indirekt effekt av det hela. Man kan ju vända och vrida på det med, 

liksom att de bibehåller fokus genom att koncentrationen ökar, så ja absolut.”  

Lärare två beskriver i intervjun en mer direkt koppling mellan inspirationen och 

engagemanget då hon lyfter fram att inspirationen eleverna får av de digitala bilderna skapar 
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ett tydligt engagemang som kännetecknas av att eleverna jobbar hårt för att under passet 

skriva klart sin berättelse.  

 

Från intervju 2 (intervjun/samtalet har pågått ett tag): 

Lärare 2: “Jag skulle också lyfta fram möjligheten till alla digitala bilder som datorn erbjuder. Ibland händer 

det att vi skriver berättelser och sagor på datorn i läs- och skrivlärandet. Det finns ju tillgång till väldigt 

mycket bilder på datorn även om man såklart måste vara observant på upphovsrätten. Eleverna kan ha bilden 

eller bilderna som inspiration framför sig medans de skriver på datorn vilket enligt mig bidrar till att skapa 

ett engagemang hos eleverna. Såklart behöver en del elever mycket stöd ändå men jag upplever att bilden 

sår många frön hos dem rent inspirationsmässigt kring idéer om innehållet och vad dem vill skriva om”. 

Intervjuperson: “Bilden skapar alltså inspiration hos eleverna vilket bidrar till att skapa engagemang…” 

Lärare 2: “Jaa men precis så tänker jag! Och just att de är så lättillgängligt på datorerna. ” 

Intervjuperson: “Okej! Hur märker du eller ser på att eleverna att de blir engagerade av just de digitala 

bilderna?” 

Lärare 2: “Jaaa… hmmm… Jag tänker nog framförallt inspirationen de så tydligt får av bilderna, det skapar 

ett så tydligt engagemang i att eleverna vill skriva klart sin berättelse eller saga under passet. Det blir så 

tydligt!” 

 

Enligt våra lärarintervjuer kan datorernas digitala bilder bidra till engagemang hos eleverna 

inom läs- och skrivlärandet svenskämnet. Flertalet av lärarna lyfter fram smidigheten med 

den digitala bildens lättillgänglighet och smidigheten med att eleverna kan ha de “framför” 

sig när dem skriver vilket kan bidra till engagemang hos deras elever. Både lärare fyra och 

två uttalar sig om att de digitala bilderna skapar en slags inspiration för eleverna vid 

berättelseskrivning inom svenskämnet. En inspiration som verkar ligga till grund för 

engagemanget som i detta fall uppstår hos eleverna vid arbete med läs- och skrivinlärning 

inom svenskämnet med digitala bilder som stöd. 

 Lärarna nämner ord som lättillgängligt, smidigt och enkelt för att beskriva fördelarna med 

digitala bilder som verktyg inom läs- och skrivlärandet inom svenskämnet. Smidigheten med 

användningen av de digitala bilderna går att urskilja när både lärare två och lärare fyra 

beskriver att eleverna enkelt kan ha den digitala bilden framför sig i samma dokument som de 

skriver i på datorn när de konstruerar sin berättelse. Smidigheten med de digitala bilderna 

kombinerat med engagemanget de bidrar till att skapa verkar enligt lärarna vara de starkaste 

argumenten för användandet av de digitala bilderna som verktyg inom läs- och skrivlärandet i 

svenskämnet. Just smidigheten med de digitala bilderna och den inneboende 

inspirationskällan som enligt lärarna finns i bilderna verkar vara viktiga faktorer som kan 

bidra till att skapa engagemang hos eleverna.                     

5.4 Sammanfattning av resultat  

I våra intervjuer har alltså tre kategorier kunnat urskiljas efter att materialet noggrant 

studerats. De tre kategorierna är datorns talsyntes och stavningskontroll höjer 

koncentrationsnivån, tangentbordet kontra finmotoriken genererar ökad arbetsvilja och 
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digitala bilder som inspirationskälla i läs- och skrivlärandet. Resultatet visar att datorn som 

ett läs- och skrivverktyg kan bidra till ett engagemang hos eleverna på olika sätt. Dels genom 

talsyntes respektive stavningskontroll, dels genom tangentbordet och dels genom digitala 

bilder. Samtidigt råder det en variation i hur lärarna upplever eleverna engagemang i det 

digitala läs- och skrivlärandet. Men ord som koncentration, arbetsvilja och inspiration nämns 

flera gånger av lärarna som en beskrivning av hur de upplever elevernas engagemang. Även 

ett positivt kroppsspråk och fokus på uppgiften nämns av vissa lärare som en beskrivning av 

elevernas engagemang.  

Om vi sätter vårt resultat i förhållande till vårt teoretiska ramverk kan vi konstatera att lärarna 

framhäver att datorn kan fungera som en fysisk artefakt som genom olika delar medierar 

stödjande respektive hjälpande faktorer som bidrar till engagemang hos eleverna. Datorn som 

en fysisk artefakt kan mediera genom talsyntesen respektive grammatik/stavningskontrollen, 

tangentbordet och digitala bilder intellektuella redskap som koncentration, arbetsvilja och 

inspiration till eleverna. När datorn som ett fysiskt redskap medierar dessa intellektuella 

redskapen och således samspelar med de intellektuella redskapen när eleverna arbetar blir 

datorn som ett fysiskt redskap tillsammans med de intellektuella redskapen koncentration, 

arbetsvilja och inspiration till kulturella redskap som samspelar vid lärtillfället. Med tanke på 

att de kulturella redskapen samspelar på detta sätt är en tolkning vi gör utifrån vårt teoretiska 

ramverk att chansen ökar att fler elever utvecklar sina språkkunskaper inom svenskämnet och 

att fler elever således också befinner sig i den proximala utvecklingszonen. Nedan följer en 

resultatdiskussion där vi kommer att fördjupa oss i resultatet, reflektera över det i förhållande 

till tidigare forskning respektive litteratur och analysera det utifrån ett kritiskt perspektiv.          

5.5 Resultatdiskussion 

Resultaten i denna studie är inte helt olikt det resultat som framkommer i tidigare forskning 

som berör vårt ämnesområde och närstående forskningsfält. Vi vill dock vara noggranna med 

att påpeka att de forskningsresultat vi presenterar i tidigare forskning och vårt egna 

forskningsresultat vi presenterar kan vara positivt vinklat. Detta på grund av att vi undersöker 

fördelarna med en IKT-baserad läs- och skrivundervisning utifrån det specifika fokusområdet 

engagemang. Med detta i åtanke vill vi vara tydliga med att vi definitivt inte utesluter en icke 

IKT-baserad läs- och skrivundervisning då det finns studier som främjar även en sådan typ av 

undervisning. Men just i denna studie studerar vi inte en sådan form av undervisning. Vi 

ställer dock oss kritiska till vår studie eftersom den i vissa fall kan vara “positivt vinklad” på 

grund av studiens övergripande syfte. Vår studie kan således inte motsägas eller falsifieras. 

Som vi skrev inledningsvis så är det resultatet vi fått fram genom denna studie inte helt olikt 

de forskningsresultat vi presenterar i tidigare forskning. I tidigare forskning så lyfter vi fram 

att både Painter (2016) respektive White och Robertson (2015) i sina studier kommit fram till 

att elever med läs- och skrivsvårigheter både engagerats och utvecklats i sitt lärande genom 

att använda datorer med talsyntes som stöd i läs- och skrivlärandet. Genom våra 

lärarintervjuer fann vi att talsyntesen och stavnings/grammatikkontroll kan bidra till att skapa 

engagemang hos eleverna i form av att elevernas koncentrationsnivå är hög. 

Kunskapsspridningen gällande elevernas läs- och skrivkunskaper i de lärares klasser vi 
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intervjuade var ganska bred. Detta innebär att vi intervjuat lärare vars elever är på olika 

nivåer rent kunskapsmässigt ur ett läs- och skrivlärandeperspektiv. Resultatet vi fått fram 

tyder alltså på att lärarna anser att talsyntesen och grammatik/rättstavningskontrollen kan 

skapa engagemang i form av en ökad koncentrationsnivå hos både starka samt mindre starka 

elever. Detta resultat överensstämmer väl med Gormley & McDermott (2013) resultat som 

också lyfter fram att både elever med läs- och skrivsvårigheter samt elever utan läs- och 

skrivsvårigheter kan engageras av en digital läs- och skrivundervisning med datorn som 

utgångspunkt.   

Lärarna upplevde, när eleverna arbetade med textskrivande på datorer med talsyntes som stöd 

respektive stavnings/grammatikkontroll som hjälp, att engagemanget synliggjordes genom en 

hög koncentrationsnivå hos eleverna. Sett ur ett kritiskt perspektiv så menar vi på att en hög 

koncentrationsnivå hos elever inte per automatik eller nödvändigtvis alltid betyder att 

engagemanget ökar. Men just i detta fall så var det så flertalet av lärarna upplevde och 

uppfattade begreppet engagemang vilket också tyder på att en hög koncentrationsnivå är en 

viktig del i att vara engagerad respektive visa engagemang. Baserat på både tidigare 

forskning, exempelvis Painter (2016) samt vårt eget forskningsresultat så kan vi iallafall 

konstatera att talsyntes respektive stavnings/grammatikkontroll på datorn är delar som kan 

bidra till att skapa ett engagemang hos eleverna inom läs- och skrivlärandet. 

En annan kategori vi skrev fram under resultat var tangentbordet kontra finmotoriken 

genererar ökad arbetsvilja. I relation till tidigare forskning så finns det en likhet då en av 

studierna vi presenterar där berör samma aspekt. Det är Nurmilaakso (2015) som i sin studie 

kom fram till att läs- och skrivlärandet på datorn skapade ett engagemang hos eleverna. 

Framförallt på grund av tangentbordet där bokstäverna är “färdiga” vilket ledde till att all 

kraft kunde läggas på skrivträningen istället för att eleverna finmotoriskt för hand skulle 

forma bokstäverna (ibid.). Detta framförde också flera av lärarna vi intervjuade under 

intervjuerna. Just vid läs- och skrivlärande i form av textskrivning på dator så slipper 

eleverna själva finmotoriskt för hand forma bokstäverna vilket de menade på var väldigt 

jobbigt för många elever i lågstadiet överlag. Naturligtvis är det inte aktuellt att helt utesluta 

finmotorisk träning då det också behövs men ur ett engagemangs-perspektiv i den tidiga läs- 

och skrivlärandefasen tyder mycket på att man som pedagog respektive elev utvinner mycket 

genom textskrivande på dator just på grund av tangentbordet. Däremot så hävdar Chang & 

Yu (2014) att man som pedagog även digitalt kan träna på att utveckla elevernas finmotoriska 

färdigheter vilket är en intressant detalj i det hela om man vänder på det. På så sätt behöver 

kanske en digital läs- och skrivinlärning inte alltid utesluta träning av finmotoriska 

färdigheter?   

Just engagemanget, som inom denna kategori bidrog till att skapas genom datorns 

tangentbord, gestaltades enligt lärarna i form av en ökad arbetsvilja. En arbetsvilja som 

karaktäriserades av fokus på uppgiften, positivt kroppsspråk och en hög koncentrationsnivå. 

Även när eleverna arbetade med textskrivning på datorer med talsyntes och 

grammatik/stavningskontroll som stöd upplevde lärarna att engagemanget synliggjordes 

genom en hög koncentrationsnivå hos eleverna. Här nämns hög koncentration hos eleverna 

igen sammankopplat med en god arbetsvilja vilket ytterligare stärker att en hög 
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koncentrationsnivå är en vital del av uppfattningen och tolkandet av begreppet engagemang. 

Inom denna kategori nämns även fokus på uppgiften och ett positivt kroppsspråk av lärarna 

som identifierade delar av engagemanget. Detta tyder samtidigt på att begreppet är väldigt 

brett och kan skilja sig från individ till individ beroende på hur man uppfattar respektive 

tolkar begreppet engagemang. 

Den sista kategorin vi presenterade under resultat var digitala bilder som inspirationskälla i 

läs- och skrivlärandet. Lärarna menade på att datorns digitala bilder fungerade som en 

inspirationskälla för eleverna vilket bidrog till att skapa ett engagemang. I den tidigare 

forskningen vi presenterar finns det två studier i form av Damber (2013) och Niemi & 

Multisilta (2016) som är intressanta i förhållande till denna kategori då de berör samma typ 

av aspekt. Damber (2013) fann i sin studie att till följd av de inbjudande möjligheter som 

datorn erbjöd i form av utforskandet av digitala bilder vilket bidrog till kreativa skriftliga 

berättelser, att eleverna utvecklade sina läs- och skrivkunskaper. Detta är således väldigt likt 

de som flera av lärarna framhäver i intervjuerna. Även fast Niemi och Multisilta (2016) i sin 

studie inte berör exakt samma aspekt så framhäver de att ett digitalt berättande kan engagera 

elever vilket också ger större chans för en kunskapsutveckling att ske. I denna kategori sker 

det ju faktiskt en form av digitalt berättande då de digitala bilderna som datorn erbjuder 

fungerar som en inspirationskälla för eleverna och utifrån de digitala bilderna formas olika 

former av skriftliga berättelser. Sett ur ett kritiskt perspektiv så kanske vissa skulle ställa sig 

frågande kring varför man inte lika väl kan använda icke-digitala bilder och ändå få samma 

effekt? Jo, det skulle man kanske fått men lärarna i våra intervjuer lyfter även fram 

smidigheten med just digitala bilder. Det finns väldigt mycket att välja mellan digitalt, 

eleverna kan på ett smidigt sätt ha bilderna framför sig när de skriver utan att läraren slipper 

skriva ut samt kopiera upp x-antal exemplar till samtliga elever. Detta förutsatt att tekniken 

fungerar som den ska annars kan inspirationen och engagemanget nollställas vilket Niemi och 

Multisilta (2016) lyfter fram som ett potentiellt problem med digitalt berättande.  

Hur upplever och tolkar då lärarna engagemanget inom denna kategori? Här nämns för första 

gången inspiration av flera lärare. Även ett ivrigt kroppsspråk beskrivs av lärarna och 

återigen lyfter lärarna fram fokus på uppgiften respektive delvis hög koncentration. Man kan 

även tyda en beskrivning av stark arbetsvilja då lärarna framför att eleverna väldigt gärna vill 

skriva klart sina texter under passet och elevernas texter ofta blir långa respektive 

innehållsrika. Inspiration, kroppsspråk, bra fokus, hög koncentration och god arbetsvilja är 

alltså enligt lärarna så engagemanget gestaltas hos eleverna vid läs- och skrivarbete utifrån 

datorns digitala bilder. De flesta av dessa komponenter har nämnts tidigare men här 

framträder ett nytt begrepp i form av inspiration som lärarna använder för att beskriva 

engagemanget. Detta stärker vår teori kring att engagemang är ett väldigt brett begrepp och 

kan skilja sig i tolkning från individ till individ. Men också att uppfattningen och tolkningen 

av engagemang kan se olika ut i förhållande till vad som rent konkret skapar det. I denna 

kategori är det datorns digitala bilder som kan bidra till att skapa engagemanget och helt 

plötsligt lyfter flera av lärarna fram ett nytt begrepp för att beskriva engagemang. Ett begrepp 

som inte alls användes för att beskriva engagemanget hos eleverna i våra två föregående 

kategorier där engagemanget skapades av andra faktorer än just digitala bilder. 
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De ord som presenterats hittills är de som nämnts flest gånger av olika lärare. Men i 

lärarintervjuerna nämns även andra ord vid enstaka tillfällen av lärarna för att beskriva deras 

upplevelse av elevernas engagemang i det digitala läs- och skrivlärandet. Exempelvis från 

intervju nummer ett från kategorin datorns talsyntes och stavningskontroll höjer 

koncentrationsnivån när läraren pratar om en aha-upplevelse hos eleverna när de ser och hör 

sambandet mellan ljud respektive bokstav när de skriver på datorn. Läraren menar att aha-

upplevelsen är en del av engagemanget. Det är just detta som på något sätt visar hur 

svårdefinierat begreppet engagemang faktiskt är. Begreppet engagemang är väldigt abstrakt 

och även fast flera av lärarna nämner samma eller liknande begrepp i deras beskrivningar av 

hur de upplever elevernas engagemang är samtliga lärare inte samstämmiga. Då ska man 

också ha i åtanke att vi endast intervjuat fem lärare. Vad hade utfallet blivit om vi intervjuat 

100 eller 1000? Risken att tolkningarna och definitionerna av begreppet hade ökat känns stor 

med studien i åtanke. I förhållande till Wang och Eccles (2012) studie om att 

elevengagemanget minskar i takt med ökad ålder och Schaps (2004) studie som fastslår att 

det krävs ett engagemang hos eleverna innan det ska kunna ske ett lärande hos eleverna, 

känns detta problematiskt, då engagemang är ett så pass starkt nyckelbegrepp och till följd av 

detta kanske behöver en tydlig definition. Då hade lärare vetat exakt vilka delar hos eleverna 

som kan kategoriseras som engagemang, exempelvis en hög koncentrationsnivå och god 

arbetsvilja. Men samtidigt som vi skrev i ett tidigare stycke, det är svårt att 100-procentigt 

kunna fastställa att engagemanget beror på undervisningen i sig, det kan ju också bara vara så 

att eleven/eleverna i fråga har en bra dag till följd av andra faktorer så som rikligt med sömn 

under natten. Man kan vända och vrida på det en hel del men något som vi faktiskt kan 

konstatera är att engagemang, precis som digital kompetens, är en viktig del inom dagens 

skolvärld.   

I den tidigare forskningen såg vi att nackdelar med användning av digitala hjälpmedel fanns. 

Däremot så fokuserar vi i resultatdelen på de positiva vinklarna av engagemanget som lärarna 

ser hos eleverna när de använder digitala hjälpmedel vid läs- och skrivinlärning.  

I litteraturen så tar Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) upp problemet att största del 

av fokuset vid användning av digitala verktyg läggs på hur det fungerar och inte på hur det 

ska användas för att eleverna ska lyckas med sin skolgång. Pedagogerna som vi intervjuade 

har under en längre period arbetat med digitala verktyg inom läs- och skrivlärandet i ämnet 

svenska. Detta medför att svaren vi fått på intervjufrågorna blir svåra jämföra med litteraturen 

som Alexandersson et.al (2001) presenterar, då pedagogerna vi intervjuat har grundläggande 

pedagogisk kunskap om hur de digitala verktygen fungerar i förhållande till hur de ska 

användas rent pedagogiskt i undervisningen. Däremot kan vi inte utesluta att detta var ett 

problem när pedagogerna introducerade IKT-användningen i läs- och skrivlärandet i 

svenskämnet. Jedeskog (1998) lyfter i sin forskning fram fyra stycken barriärer som måste 

forceras innan IKT-användningen i klassrummet kan funka optimalt. De är svårt för oss att 

dra några slutsatser kring praktiska-, makt- och värderingsbarriären då vår studie inte på ett 

tillräckligt tillfredsställande sätt belyser dessa barriärer. Däremot kan vi på ett mer tydligt sätt 

koppla psykologiska barriären till studien. Jedeskog (1998) lyfter inom den psykologiska 

barriären fram lärarens inställning som ett potentiellt problem i förhållande till IKT-

användningen i klassrummet. Digitala verktyg kan ibland vara “tekniskt” svåra vilket i sin tur 
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ibland medför att läraren känner frustration och en avsaknad av grundläggande trygghet i 

undervisningssituationer med digitala verktyg involverade (ibid). Det vi kan konstatera efter 

att ha genomfört vår studie, i förhållande till Jedeskog (1998) forskning kring den 

psykologiska barriären som ett potentiellt problem, är att lärarna vi intervjuat verkar ha 

forcerat denna specifika barriär. Lärarna verkar, baserat på intervjuerna, vara trygg i sin 

yrkesroll och se både de kortsiktiga samt de långsiktiga potentiella fördelarna med IKT-

användandet i skolverksamheten istället för nackdelarna. Men även här kan vi inte utesluta att 

lärarnas inställning var ett problem under inkörningsperioden av de digitala verktygen i 

undervisningen då vi inte intervjuat lärarna under den perioden. 

Studiens resultat i förhållande till Jedeskogs (2007) studie som lyfter fram potentiella 

nackdelar i form av att IKT-verktygen “tar över” skolans roll och att IKT-verktygen ur en 

pedagogisk synvinkel behöver anpassas mer till skolan är svåra att ställa i relation till 

varandra. Det som kan konstateras är att denna studies lärarrespondenter verkar vara mer 

positivt inställda till IKT:n i skolan och inte se samma potentiella problem som Jedeskogs 

respondenter. Däremot är Jedeskogs studie genomförd 2007 vilket kan innebära att IKT:n 

“mognat” rent pedagogiskt och hittat en fungerande plats i dagens svenska skola. Denna 

studies respondenter fick möjligtvis också svara på mer “positivt riktade” IKT-frågor än 

Jedeskogs respondenter vilket är viktigt att ha i åtanke.   
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6. Slutsats och implikation 

I denna studie hade vi följande syfte och följande frågeställningar: Syftet med vår studie är att 

undersöka vilka fördelar som kan finnas genom användandet av en IKT-baserad läs- och 

skrivundervisning utifrån ett engagemangsperspektiv. Hur upplever lärarna att datorn som ett 

läs- och skrivverktyg kan bidra till engagemang hos eleverna inom svenskämnet? Hur 

upplever lärarna elevernas engagemang i det digitala läs- och skrivlärandet?  

Genom denna studie har vi kommit fram till följande slutsatser i förhållande till vårt syfte 

respektive våra frågeställningar. Datorn kan enligt våra lärarrespondenter fungera som ett läs- 

och skrivverktyg som på olika sätt kan bidra till engagemang hos eleverna. Dels genom 

användandet av talsyntes respektive stavnings/grammatikkontroll, dels genom användandet 

av tangentbordet och dels genom användandet av digitala bilder. Lärarnas upplevelse av 

elevernas engagemang i det digitala läs- och skrivlärandet varierar men koncentration, 

arbetsvilja, fokus och inspiration är de orden som används mest för att beskriva 

elevengagemanget.     

Efter genomförandet av intervjustudien kan vi konstatera att det finns ett begränsat utbud av 

forskning kring engagemang och digitalt läs- och skrivlärande. Även kring engagemang och 

digitalt läs- och skrivlärande sammankopplat. Med tanke på att båda delarna är viktiga i 

dagens skola så anser vi att vidare forskning bör genomföras kring både engagemang 

respektive digitalt läs- och skrivlärande samt kring båda delarna sammankopplade. Genom 

ytterligare forskning kring området, hade exempelvis kurslitteratur till lärarutbildningar 

kunnat innehålla mer pedagogisk vägledning gällande digital läs- och skrivinlärning samt 

elevengagemang vid svenskundervisning. Lärare hade därmed, genom mer forskning och 

kompletterad kurslitteratur, givits bättre förutsättningar för att skapa en engagerande digital 

läs- och skrivundervisning inom svenskämnet som både lärare samt elever hade gynnats av. 

Didaktiska implikationer utifrån studiens resultat är att det möjligt för lärare i den svenska 

skolan idag använda sig av datorn som IKT-verktyg i svenskämnet som ett 

engagemangsskapande medel inom läs- och skrivundervisningen. Att använda sig av datorns 

talsyntes- och grammatik/stavningskontroll, tangentbord och digitala bilder kan i 

svenskundervisningen bidra till att elevernas koncentrationsnivå, arbetsvilja och inspiration 

ökar. Däremot kan vi inte säkerställa att detta kommer att ske men studiens resultat visar att 

det finns en möjlighet att lyckas med denna didaktiska implikation.     

 

. 
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Bilaga A 

Intervjufrågor som vi utgick ifrån under intervjuerna med lärarna  

  

På vilka sätt brukar du arbeta med IKT-baserad läs- och skrivinlärning? 

På vilka olika sätt upplever du som pedagog att datorn som ett läs- och skrivverktyg kan bidra 

till att skapa engagemang hos eleverna inom läs- och skrivlärandet? 

Hur ser eller märker du på eleverna att de blir engagerade av datorn som läs- och 

skrivverktyg inom läs- och skrivundervisningen? 

 

Bilaga B - informationsbrev till lärare 

  

Hej! 

  

Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som heter Marcus och Emil. Vi går sista året 

på grundlärarutbildningen F-3 och skriver nu vårt sista arbete som är ett examensarbete. Det 

är såhär att vi skulle behöva just din hjälp för att klara vårt arbete. Vi skulle vilja intervjua 

just dig angående engagemang vid digital läs- och skrivinlärning. Om du skulle vilja delta i 

detta så maila gärna oss, marclj14@student.hh.se  

I vår intervju med dig så kommer vi följa Vetenskapsrådets etiska principer, det menas med 

att du och skolan du jobbar på kommer avidentifieras i vårt skriftliga arbete samt att allt 

material som vi samlar in kommer behandlas konfidentiellt och därmed bara användas till just 

denna studie. Efter vi har använt det kommer det att raderas.  

Då vi endast vill ha era tankar och erfarenheter om det valda ämnet så kommer endast 

ljudinspelning att användas vid intervjutillfället och du har under hela intervjun rätt att 

avbryta om något känns fel.  

Hör gärna av er om ni har ytterligare frågor. 

Tack på förhand Marcus Ljungdahl och Emil Nilsson 
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