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Denna kvalitativa studie handlar om att förstå hur lärare kan använda digitala 

verktyg i ämnet svenska och vilka hinder och möjligheter som finns i användandet av 

digitala verktyg. Intervjuer och observationer har skett för att förstå lärarens sätt att 

använda digitala verktyg och hur det kan påverka undervisningen. Studien visar att 

digitala verktyg kan användas i kompletterande syfte för att utvecklas i ämnet 

svenska. 

Nyckelord: digitala verktyg, svenska, IT, surfplatta, dator, 

kompletterande hjälpmedel.  
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1 Inledning 
 

I Sverige blir samhället alltmera digitaliserat. Detta har påverkat den svenska skolan 

då läroplanen (Skolverket, 2017) lyfter digitaliseringen i den svenska skolan, vilket 

utökar användning av IT-verktyg i undervisningen. Lärare har alltmera tillgång till 

just digitala verktyg. Utifrån våra egna erfarenheter anser vi att lärare väljer bort den 

traditionella undervisningen och använder digitala verktyg i kompletterande syfte för 

elever i årskurs 1–3. Steinberg (2013, s. 34) nämner att digitaliseringen gör att 

dagens lärare måste ha bredare IT-kompetenser som innefattar att både använda och 

lära ut genom IT-verktyg. Med hjälp av exempelvis internet kan undervisningen 

formas på olika sätt, vilket skapar förutsättningar för elever att arbeta själv och i 

grupper. Enligt läroplanen ska pedagoger erbjuda alla elever möjligheter att använda 

sig av digitala verktyg i kommunikation och lärandet (Skolverket, 2014, s. 14). 

För att lärare ska ha en digitaliserad undervisning krävs det att de besitter tekniska 

kompetenser. Exempelvis kan den tekniska kompetensen innefatta hur lärare 

använder surfplattor i undervisning med målen att eleverna ska ges förutsättning att 

utveckla lärandet (Mishra & Koehler, 2009, s.65). I Skolverkets undersökning om IT-

användningen kom det fram att var tredje pedagog kände ett behov av 

kompetensutveckling inom IT, speciellt inom grundläggande datorkunskap 

(Skolverket, 2016 s. 43).  

Det finns forskning som tyder på att användning av digitala verktyg som exempelvis 

surfplattor har positiva sidor. Forskningen visar att eleverna blir stimulerade av att 

arbeta när det erbjuds möjlighet att använda digitala verktyg (Salavati, 2016 s. 57). 

Forskningen lyfter även fram att endast surfplattan i sig inte är en lösning till elevers 

kunskapsutveckling, utan det är hur den används och vilken attityd man har till 

digitala verktyg som påverkar utvecklingen. Elever som t.ex. är i behov av extra 

anpassningar har en tendens att få det enklare med studierna vid användning av 

digitala verktyg. Enligt Skollagen (SFS, 2018:800, 3 kap 3§) ska skolan erbjuda 

elever i läs- och skrivsvårigheter eller med funktionsnedsättningar möjligheter att 

uppnå kunskapskraven i olika ämnen. Därför kan IT-verktyg såsom dator och 

surfplattor vara grundläggande för att främja deras utveckling.  

 



1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Denna undersökning har genomförts med hjälp av fyra pedagoger i årskurs 1–3 från 

tre olika skolor. Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur de fyra 

utvalda pedagogerna använder digitala verktyg såsom dator och surfplattor i 

kompensatoriskt syfte. Dessutom har studien undersökt både möjligheter och hinder 

som skapas vid användning av dator och surfplattor som kompletterande hjälpmedel 

i de fyra utvalda pedagogernas undervisning. Syftet kommer att besvaras genom  

följande två frågeställningar. 

• Hur använder de fyra utvalda pedagogerna IT-verktyg såsom dator och 

surfplattor som kompensatoriskt hjälpmedel i ämnet svenska i årskurs 1–3? 

 

• Vilka möjligheter samt hinder anser de fyra pedagogerna kan förekomma vid 

användning av dator och surfplattor i kompensatoriskt syfte i ämnet svenska i 

årskurs 1–3?  

1.3 Centrala begrepp 

 

➢ Digitala verktyg → Digitala verktyg är fysiska föremål som används för att 
förenkla vår vardag. Dessa verktyg är exempelvis dator, surfplattor, 
mobiltelefoni, mjukvaror och webbhemsidor. (Löfving, 2012, s.12) 
 

➢ IT→ Informationsteknik kan ses som ett samlingsbegrepp som handlar om 
möjligheter man får inom datateknik och telekommunikation. 
 
 

➢ IT-verktyg →  IT-verktyg är digitala verktyg som används för att utföra olika 
arbeten. (Löfving, 2012, s.12) 
 

➢ IT-kompetens →  IT-kompetens handlar om grundläggande kunskaper om 
hur digitala verktyg används (NE, 2015).  
 
 

➢ ASL→ ASL är förkortning för begreppet ”Att skriva sig till läsning” som är en 
arbetsmetod, där elever lär sig att läsa genom att först lära sig skriva med 
hjälp av en surfplatta eller dator (Hultin, 2014, s15). 
 

 



2 Bakgrund 
 

I detta kapitel redogörs för Skolverkets rapporter om användningen av digitala 

verktyg och tidigare forskning som är relevant för denna undersökning. Rapporterna 

handlar om hur pedagogerna använder sina IT- kompetenser när det gäller dator och 

surfplattor. Den tidigare forskningen berör barns tidigare läs- och skrivutveckling 

genom IT-verktyg, pedagogers användning av digitala verktyg i undervisningen och 

pedagogers inställning till användning av IT-verktyg i undervisningen. Detta kapitel 

handlar även om hur skolans styrdokument har både påverkats och förändrats av det 

digitaliserade samhället. 

 

2.1 Tidigare forskning 
 

Salavati (2016, s.XI-XIII) genomförde en studie som lyfter fram komplexiteten med 

att integrera IT-verktyg i undervisningen. Agélii Genlott och Grönlund (2013, s. 98–

104) utförde en studie som tar upp effekterna av integrering av digitala verktyg i 

svenskundervisningen. Tallvid (2015, s.3) lyfter i sin studie en ytterligare aspekt av 

lärarens negativism kring integrering av digitala verktyg i undervisningen. 

Salavatis undersökning är etnografisk och grundar sig på hur pedagoger arbetar och 

tillämpar digitala verktyg i undervisningen. Studien genomfördes med hjälp av 

observationer och intervjuer av fyra utvalda pedagoger samt två skolledare i årskurs 

1–3 (Salavati, 2016, s.XI). Genom denna studie lyftes komplexiteten inom IT-

användning i undervisning, då resultaten visar den stora komplexitet som 

förekommer i pedagogers vardag vid användning av IT-verktyg i klassrummen. 

Dessutom lyfter studien fram att grunden till komplexiteten berör just hur 

skolverksamheten är strukturerad utifrån digitala verktyg, skolans inställning till IT-

verktyg samt vilka IT-resurser skolan får av kommunen. Resultaten visar dessutom 

att lärarens relation, attityd, uppfattning, värderingar samt kompetenser inom 

digitala verktyg har en stor påverkan på deras arbetssätt samt tillämpning av IT-

verktyg i undervisningen.  

Agelii Genlott & Grönlund (2013, s. 98–104) utförde en studie med fokus på att 

utveckla barns tidigare läs- och skrivutveckling genom att erbjuda en ny 



inlärningsmetod. Studien genomfördes i flera klasser från årskurs 1, och dessa barn 

delades upp i grupper, varav två var testgrupper. I de två testgrupperna använde 

pedagogerna modellen STL vilket är en förkortning av Skriva sig till lärande. I de 

testgrupperna fick elever använda sig av olika digitala applikationer i både dator och 

surfplattor för att bilda ord och fraser samt sätta samman dem till färdiga meningar. 

I de resterande kontrollgrupperna undervisades eleverna under traditionella 

svensklektioner där de fick använda sig av papper och pennor för att skriva. Totalt 

var det 87 elever som deltog i studien. Studien avslutades med jämförelser av både 

test- och kontrollgrupperna. Metoden som tillämpades i forskningen var 

observationer av eleverna och även mätning av vad eleverna hade skrivit. Slutsatsen i 

denna studie var att eleverna i de olika grupperna hade olika förmågor i skriv- och 

läsutvecklingen. I testgrupperna där eleverna fick använda digitala verktyg hade de 

utökat sin skrivförmåga. I elevernas texter såg man att de hade fått en tydligare 

uppbyggnad av meningar och utvecklat språket. Med hjälp av denna forskning kom 

Grönlund och Agélii Genlott (2013. s. 98–104) fram till att det inte endast är digitala 

verktyg såsom dator och surfplattor som gynnar utveckling, utan det är elevernas 

användning av IT-verktyg i sociala samspel i klassrummen som främjar elevers läs- 

och skrivutveckling. Dessutom framhåller de att digitala verktyg kan tillämpas 

oavsett var eleverna ligger kunskapsmässigt. 

Tallvid (2016, s. 503) gjorde en studie om lärares tveksamhet vid användning av 

digitala verktyg. Syftet med studien var att förstå varför pedagoger känner 

tveksamhet kring digitala verktyg. I den etnografiska studien intervjuade och 

observerade Tallvid sex pedagoger. Det skedde totalt fem observationstillfällen hos 

varje pedagog. Med hjälp av svar från intervjun kunde Tallvid (2016, s.505–506) dela 

upp pedagogernas respons i fem olika generella kategorier. Dessa kategorier är:  

• Brist på teknisk kompetens 

• Inte värt ansträngningen 

• Otillräckligt material 

• Minskad kontroll 

• Tidsbrist 

Den första responsen från lärarna var att de hade grundläggande kunskaper inom IT, 

men de visste inte hur de skulle använda den i undervisningen. En del pedagoger 



framhåller även att tekniska problem oftast leder till att pedagoger väljer bort att 

använda digitala verktyg i undervisningen. Den andra responsen var att pedagogerna 

tyckte digitala verktyg inte förtjänade det arbete som behövdes; de menade att 

digitala verktyg tog långt tid att planera och att eleverna inte skulle göra uppgifterna 

som tilldelats. Den tredje responsen var att det inte fanns gratis tjänster som erbjöd 

tillräckligt med material som kunde användas i undervisningen. Den fjärde 

responsen var att pedagogerna tyckte att eleverna fick svårt med att hitta information 

genom exempelvis webbsidor. Likaså tyckte de att eleverna blev ofokuserade när 

digitala verktyg fanns i undervisningen. Alla respondenterna var eniga om att tiden 

var en avgörande faktor när det gäller användning digitala verktyg, då det tog lång tid 

att hitta eller skapa nya övningar och uppgifter som skulle användas genom digitala 

verktyg (Tallvid, 2016, s. 516–519). 

En studie gjord av Hultin och Westman (2013, s.1097, 1102) lyfter fram effekten av 

ASL-metoden i elevers läs- och skrivutveckling genom att jämföra ASL-undervisning 

med traditionell undervisning. Forskarna observerade, intervjuade och följde 30 

lärare i två årsperioder som nyligen hade börjat arbeta med ASL-metoden. Dessutom 

analyserade och jämförde de över 100 elevers texter för att se effekten av ASL- 

metoden på deras läs och skrivutveckling. Med hjälp av studien kom forskarna fram 

till att elever som arbetade utifrån ASL-metoden kunde skriva längre texter själva 

och läsa dem med mindre stöd av pedagoger jämfört med elever som arbetade 

utifrån traditionell undervisning. 

En annan mindre studie gjordes av Takala (2013, s.17–21) där tjugo pedagoger 

utvärderade ASL genom att besvara ett frågeformulär, då dessa tjugo pedagoger 

arbetar utifrån ASL-metoden. Dessutom genomförde Takala observationer i 

pedagogernas klassrum. Resultatet av studien är från både frågeformulär och 

observationer som har utförts i pedagogernas klassrum, och syftet med 

observationerna är att se hur elever arbetar med ASL. Takala kom fram till att 

eleverna som lär sig skriva och läsa med hjälp av ASL blir stimulerade till att skriva 

oftare och skriva längre texter. 

 

 



2.2 Skolverkets tidigare forskning 
 

Det har skett förändringar i läroplanen (Skolverket, 2018) och höstterminen 2018 

blev det obligatoriskt att använda digitala verktyg i undervisningen. Utifrån 

Skolverkets förklaring till förändringen handlar det om att erbjuda elever både 

kunskaper och möjlighet att utveckla förmågor, framför allt utveckla deras IT-

kompetenser för att bli aktiva medborgare i det digitaliserade samhället. Den 

reviderade läroplanen innehåller ett nytt stycke som handlar om att utöka elevers IT-

kompetenser genom att erbjuda dem möjligheter att använda IT-verktyg i 

undervisningen. I den tidigare läroplanen nämns digitala kompetens, men pedagoger 

har fått tolka själv hur digitala kompetenser ska användas i undervisningen. För att 

kunna kartlägga pedagogers och elevers IT-användning samt utveckling av IT 

kompetenser har skolverket fått uppdraget av regeringen att både kartlägga och följa 

upp deras IT-användning och IT-kompetenser vart tredje år.  

I Skolverkets (2016) rapport om IT-användande och IT-kompetens i skolan framgår 

det att vart tredje år ska Skolverket följa upp förskolan, skolan och även 

vuxenutbildningens IT-användning i undervisningen. Detta uppdrag fick Skolverket 

av regeringen för att var fjärde år kartlägga och följa upp skolans IT-användning. 

Uppdraget började år 2008/2009 och den första uppföljningen genomfördes år 

2012. Syftet med uppdraget är att både kartlägga och följa både lärarens och 

elevernas utveckling av IT-kompetenser. Undersökningen genomförs med hjälp av 

kvantitativa metoder då undersökningen var omfattande och all data samlades in 

genom enkäter. Undersökningens urval bestod av elever och pedagoger. 

I den första uppföljningen (Skolverket, 2016) visade det sig att både elever och 

pedagoger hade mer tillgång till datorer och surfplattor jämfört med när uppdraget 

startades läsåret 2008/2009. Det visade sig även att pedagoger hade ett ökat behov 

av kompetensutveckling, då allt flera pedagoger väljer att använda digitala verktyg i 

undervisningen. I rapporten lyfts även fram att det finns olika aspekter inom IT-

användningen; till exempel nämner en del pedagoger att tekniken kan krångla eller 

ämnesdidaktiken ska anpassas utifrån IT-verktyg. Rapporten visar att en del 

pedagoger har begränsade IT-kompetenser. Dessutom upplever pedagogerna 

behovet av extra stöd inom IT-verktyg för att kunna använda dem i undervisningen. 



Utifrån den senaste uppföljningsrapporten (Skolverket, 2016) har både 

pedagogernas IT-kompetenser och skolans IT-användning utvecklats. Uppföljningen 

visar även att det finns en utökad tillgång till IT-verktyg. Dessutom visar resultatet av 

denna uppföljning att elever har fått större möjligheter att använda sig av dator och 

surfplattor i undervisningen. Däremot visar uppföljningen att elevers IT-

kompetenser inte har utvecklats särskilt mycket jämfört med kartläggningsresultat 

från läsåret 2008/2009. Dessutom hade pedagogerna fortfarande ett stort behov av 

kompetensutveckling inom IT-verktyg.  

 

3 Metod 
 

I detta kapitel presenteras metoder till undersökningen. Urval, etiskt 

ställningstagande, undersökningsmetod, datainsamling, validitet och reliabilitet 

presenteras. 

3.1 Metodologi 
  

Denna undersökning genomfördes genom observationer och kvalitativa intervjuer då 

de deltagande respondenternas attityd och förhållningssätt till IT som 

kompensatoriskt verktyg undersöktes. Anledningen till valet av kvalitativa intervjuer 

var för att denna sorts intervjuer erbjuder djupare förståelse av forskningsfrågorna, 

något som även framhålls av Bryman (2011, s. 412). Enligt Bryman (2011, s. 415) 

finns det två olika kvalitativa intervjuformer, dels sådana intervjuer som är 

semistrukturerade, dels sådana som är ostrukturerade. Vi har valt att använda oss av 

den semistrukturerade intervjuformen i denna studie (se bilaga 1). Syftet med att 

välja en semistrukturerad form är att dessa intervjuer erbjuder respondenterna 

möjligheter att framställa sin respons utifrån intervjuämne, jämfört med en 

ostrukturerad intervju som saknar förbestämda frågor och intervjuaren styr 

samtalet. I en semistrukturerad följs en röd tråd med hjälp av förbestämda frågor.  

Observationer genomfördes med hjälp av ostrukturerade observationer. Anledningen 

till att vi valde ostrukturerade observationer var att vi ville utgå ifrån helheten av ett 

klassrum. Bryman (2011, s. 266) nämner att en ostrukturerad observation noterar 

detaljerat vad man har sett och vad som har påverkat under observationen. En del av 



ostrukturerad observation är att inte utgå ifrån perspektiv som kan vara irrelevanta 

(Bryman, 2011 s .278). Vi valde att inte vara delaktiga under observationen, utan 

beslutade oss för att sitta längst ner i klassrummet och inte hjälpa eller prata med 

eleverna. 

3.2 Urval och genomförande 
 

Vi har använt intervjuer för att besvara våra frågeställningar. Sammanlagt 

intervjuades fyra pedagoger. Vi valde pedagoger som är legitimerade 

grundskolelärare som har behörighet i ämnet svenska. För denna studie var det även 

viktigt att välja pedagoger med lång yrkeserfarenhet som lärare. Två av dessa 

pedagoger har jobbat som pedagoger i över 20 år, medan de andra två pedagogerna 

har arbetat 11–15 år som pedagoger. Sannolikheten är stor att pedagoger med lång 

yrkeserfarenhet har arbetat utifrån olika arbetssätt och med olika förutsättningar. 

Eftersom denna studie utgår ifrån lärarens syn på IT-verktyg och dess inverkan på 

undervisningen är det viktigt att pedagoger har djupare förståelse av faktorer som 

kan påverka undervisningen.  

Vi använde oss även av observationer för att besvara frågeställningarna, och vi valde 

att observera de lärare som vi intervjuade. Sammanlagt genomförde vi fyra 

observationer. 

Vi valde att kontakta flera skolor genom telefon för att komma i kontakt med 

pedagoger som motsvarade våra krav. Sedan bokade vi tid för att komma in på 

observationer av deras svenskundervisning, för att sedan ha en intervju med 

pedagogerna. Intervjuer och observationer genomfördes under perioden 14/12–

19/12 2018. Observationerna tog ungefär 40–50 minuter, medan intervjuerna varade 

30–35 minuter. En del av observationerna filmades med hjälp av videokamera, och 

alla intervjuerna spelades in genom mobiltelefon.  

3.3 Material 

Intervjuerna som genomfördes hade en inspelningslängd på mellan 30 och 35 

minuter. Totalt var det fyra informanter som deltog i en intervju. Den första 

informanten som vi intervjuade arbetar i en skola där man vill att digitala verktyg ska 

vara tillgängliga för eleverna, och därför har flera elever i klassen tillgång till en 

personlig surfplatta. Eleverna i hens klass arbetar regelbundet med surfplattor, som 



exempelvis genom att läsa digitala böcker, skriva texter samt spela olika ordspel. Den 

andra informanten arbetar i en mångkulturell skola där eleverna har olika 

bakgrunder från olika länder. I skolan arbetar pedagogerna mycket med fonologisk 

medvetenhet. Pedagogerna arbetar inte mycket med digitala verktyg, utan man 

arbetar mycket med skriftliga uppgifter och med visuella bilder. Den tredje och fjärde 

informanten jobbar i en skola där pedagogerna arbetar med ASL, d.v.s. eleverna lär 

sig att läsa genom att skriva ord, bilda meningar samt skriva texter. Dessa två 

pedagoger har begränsad tillgång till digitala verktyg, och därför har eleverna i deras 

klass inte tillgång till varsin surfplatta eller dator. Istället arbetar eleverna i deras 

klasser med digitala verktyg i grupper.  

3.4 Etiskt ställningstagande  
 

Denna forskning förhåller sig till Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska principer. 

Principerna gäller för att skydda de deltagande respondenterna i forskningen. Dessa 

principer kategoriseras i fyra huvudkriterier, nämligen nyttjandekravet, 

konfidentialitetskravet, informationskravet och samtyckeskravet. I det följande 

redogörs kortfattat för dessa fyra principer (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7–14): 

- Konfidentialitetskravet innebär att de deltagande respondenterna samt deras 
personuppgifter skyddas genom att anonymisera dem både under 
forskningens gång och när forskningen publiceras, så att obehöriga inte får 
tillgång till dem. 
   

- Informationskravet handlar om att informera de deltagande respondenterna 
om forskningens syfte samt vilka frågor som finns i forskningen.  
 

- Samtyckeskravet kan handla om att personen får själv bestämma om sin 
medverkan i forskningen. Personen kan även bestämma längden av intervjun 
samt ställa vissa krav när det sker en intervju. 
 

- Nyttjandekravet handlar om att alla data som har samlats in endast ska 
använda till forskningens ändamål. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 
 

 Thurén (2007 s.26) nämner att studiens reliabilitet handlar om att studien är utfört 

på korrekt sätt. Studiens validitet handlar om att forskningen har undersökt det som 

ska undersökas (Thurén 2007, s. 26).  Vi har försökt försäkra oss om studiens 



validitet genom att de som har medverkat i studien har haft möjlighet att ta del av 

materialet och även meddela om de har upptäckt något fel i efterhand i intervjuerna.  

För att stämma av observationens validitet har vi pratat med läraren och kollat om 

hen anser att observationen har tolkats rätt utifrån vad vi har sett. 

Vi har vid transkriberandet varit ytterst noggranna med att exakt återge vad 

informanterna har sagt och vi har dessutom båda kontrollerat transkriptionernas 

exakthet, vilket vi menar stärker deras trovärdighet. Dessutom stärks reliabiliteten 

då vi lärde känna pedagogerna mer genom tidigare samtal, vilket gjorde att både vi 

och informanterna kände oss så avslappnade som möjligt under intervjutillfällena.    

3.6 Analysmetod 
 

Transkribering är en viktig del inom denna studie då intervjuer och observationer 

användes för att samla in data för studien. Ahrne och Svensson (2015, s. 213) 

beskriver begreppet transkribering som en process där inspelade ljud samt video 

omvandlas till text, vilket vi gjorde under denna studie. All insamlade data efter 

transkriberingen kategoriserades utifrån olika grupper för att göra urval av data som 

anses vara viktigt för studien, något som även framhålls av Dalen (2015, s. 86–88). 

Kategoriseringen som utfördes gav tydlig översikt över all data. Detta ledde till att 

man kunde se informanternas svar i ett tydligare sammanhang. Vi koncentrerade oss 

sedan på de data som var mest relevanta för studien.     

                                           

4 Resultat 
 

I detta kapitel redogör vi för studiens resultat utifrån all data som samlades in till 

denna studie. Redogörelsen bygger på observationer och intervjuer av de fyra utvalda 

pedagogerna utifrån forskningsfrågorna. I detta kapitel benämns dessa lärare som 

lärare 1 (L1), lärare 2 (L2), lärare 3 (L3) och lärare 4 (L4).   

4.1 Användning av digitala verktyg 

I det följande redogör vi för informanternas svar på frågan hur pedagogerna 

använder IT-verktyg som dator och surfplattor som kompletterande hjälpmedel i 

ämnet svenska i årskurs 1–3. 



4.1.1 Den digitaliserande svenskundervisningen 

 

Alla fyra lärare som intervjuades var eniga om att undervisningen blir allt mera 

digitaliserad. L1 och L3 anser att Skolverkets krav om digitalisering av 

undervisningen har säkerställt övergången från en traditionell undervisning till en 

mer modern undervisning som är anpassad utifrån elevernas vardag. L2 betonar att 

nuförtiden kan eleverna lära sig om olika ämnen genom att se exempelvis filmklipp 

genom Youtube-applikationen på surfplattor eller hemsidan på datorn. L4 anser att 

Google är ett viktigt digitalt verktyg i klassrummen, då både pedagoger och elever 

kan använda detta verktyg för att söka information under lektionens gång.  

Dessutom håller alla dessa pedagoger med om att samhället blir allt mer digitaliserat 

och att den svenska skolan behöver följa med i utvecklingen.  

Både L1 och L3 nämner att de ofta använder digitala verktyg i undervisningen. Dock 

menar de att deras främsta förhållningssätt i svenskundervisningen är att använda 

traditionella skriftliga uppgifter där eleverna får öva att skriva med papper och penna 

och träna handstil. I skolan där L1 arbetar använder man sig av arbetsmetoden ASL 

(att skriva sig till läsning), vilket innebär att elever utvecklar sina läsförmågor genom 

att lära sig att skriva samt läsa sina texter.  

L4 nämner att hen oftast använder digitala verktyg i undervisningen. L4 använder 

applikationer där eleverna får möjlighet att utveckla läs- och skrivutveckling. Vidare 

nämner L4 Ipad som en surfplatta kan göra en stor skillnad i svenskundervisningen, 

då elever kan använda surfplattan för att läsa samt skriva texter och även söka 

information för olika uppgifter i svenskundervisningen. 

4.1.2 Hur pedagogerna använder surfplattor och dator idag 
 

Alla deltagande pedagogerna nämner att de har tillgång till surfplattor och dator som 

de använder för att underlätta både planering och genomförandet av 

svenskundervisning. L1, L3 och L4 berättar att de oftast använder surfplattor samt 

dator för att hitta idéer och undervisningsmaterial i olika lärarforum där pedagoger 

delar med sig av sitt arbetsmaterial. Däremot använder L2 digitala verktyg när det är 

nödvändigt i undervisningen, L2 prioriterar just fysiska material i undervisningen 

när det gäller skrivning. L1 samt L4 jobbar i dagsläget med applikationer där elever 



får möjlighet att skriva meningar. L4 nämner att eleverna i hens klass får ta hjälp av 

en applikation i surfplattan för att kunna höra texter de har skrivit. Applikationen 

heter AppWriter Pro och finns i både surfplattor och dator. L4 nämner att 

applikationen ger elever stödverktyg som exempelvis talsyntes när eleverna ska 

skriva och läsa, Dessutom ger applikationen direkt feedback där eleverna ser om de 

skrivit fel i en mening eller ett ord. L1 berättar att hen använder sig av en liknande 

applikation på surfplattan som L4 och applikationen heter Oribri Writer. Oribri 

Writer fungerar ungefär på samma sätt som AppWriter Pro, där elever kan bilda 

enkla meningar genom att skriva och sätta samman ord till fraser.   

L3 berättar att hen använder dator eller surfplatta för att kunna visa filmer och 

videoklipp i svenskundervisningen. Enligt L3 finns det inte tillräckligt med 

surfplattor och datorer i hens klass för att de ska räcka till alla elever. Däremot får 

elever med läs- och skrivsvårigheter tillgång till varsin surfplatta. L3 nämner att 

elever i hens klass får använda sig utav surfplattor under grupparbeten i 

svenskundervisningar. Vidare beskriver L3 att elever i grupper kan använda 

surfplattan för att söka information till en uppgift, skriva enkla texter samt redovisa 

för varandra.  

Alla pedagoger som intervjuades anser att deras svenskundervisning har förändrats. 

Med detta menar pedagogerna att de använder digitala verktyg oftare i 

svenskundervisningen jämfört med deras tidigare arbetssätt. Pedagogerna påpekar 

att det svenska samhället blir allt mera digitaliserat, vilket gör att elever är i högre 

behov av IT-kompetenser i dagens samhälle. L1, L3 och L4 håller med om att digitala 

verktyg såsom dator och surfplattor kan användas i kompensatoriskt syfte för att 

möta den enskilda elevens behov. L2 anser att användningen av digitala verktyg kan 

vara positiv om pedagoger har goda IT-kompetenser. Alla fyra pedagoger är eniga om 

att digitala verktyg bör användas i kompensatoriskt syfte istället för att ersätta den 

traditionella undervisningen helt.  

4.2 Möjligheter och hinder  

I detta avsnitt redogörs för informanternas svar där de beskriver möjligheter och 

hinder som finns vid användning av digitala verktyg i ämnet svenska i årskurs 1–3. 

 



4.2.1 Möjligheter med användning av digitala verktyg i 

svenskundervisningen 

Alla intervjuade pedagoger anser att digitala verktyg såsom surfplattor och datorer 

kan ha positivt inflytande i svenskundervisningen. L1 och L3 nämner att de arbetar i 

en skola där digitala verktyg prioriteras. Både L1 och L3 berättar att i deras skola 

arbetar lågstadiepedagogerna utifrån arbetsmetoden ASL, vilket kräver digitala 

verktyg i form av surfplattor samt dator. L3 nämner att i ASL-arbetsmetoden lär 

barnen sig att läsa genom att först lära sig skriva enkla ord samt bygga fraser, och 

därför blir det viktigt för eleverna att träna på att skriva inom ASL-arbetsmetoden. 

L1 beskriver att vid tidig ålder blir det ansträngande för en del elever att lära sig att 

skriva samt utveckla finmotoriska färdigheter. Därför anser L1 digitala verktyg såsom 

dator samt surfplattor vara ett effektivt hjälpmedel att hjälpa barn med att utveckla 

sina skrivförmågor, då de inte behöver fokusera på finmotoriska färdigheter vid 

skrivandet.  

L4 nämner att hen använder surfplattor i svenskundervisningen väldigt ofta, då 

eleverna i hens klass tycker om att läsa digitala böcker i surfplattan. L4 berättar att i 

hennes klass har elever tillgång till varsin surfplatta, vilket gör att eleverna kan 

arbeta med surfplattor enskilt. Alla fyra pedagoger anser att digitala verktyg är 

grundläggande för att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter. Pedagogerna 

nämner att digitala verktyg underlättar deras insatser för att utveckla elevernas läs- 

och skrivförmågor. Med detta anser pedagogerna att de kan anpassa sina insatser 

utifrån elevernas individuella språkliga förmågor, vilket kan åstadkommas genom 

digitala verktyg.  

L1 och L4 nämner att digitala verktyg kan underlätta för pedagog att hjälpa 

nyanlända elever som saknar språkliga kunskaper och förmågor i det svenska 

språket. L1 beskriver att hen använder sig av Google Translate för att översätta 

elevernas modersmål till svenska. Alla fyra utvalda pedagoger påpekar att digitala 

verktyg kan användas för att variera svenskundervisningen och på så sätt kan 

undervisningen bli både lustfylld och stimulerande. L1 samt L4 nämner att 

användning av digitala verktyg underlättar genomförande av gruppaktiviteter; de 

påpekar också att eleverna blir intresserade av att arbeta med surfplattor i grupper. 

Vidare berättar L1 och L4 att digitala verktyg gör det enklare att fånga elevernas 

uppmärksamhet i undervisningen. L4 berättar att hen ser klart och tydligt 



exempelvis hur surfplattan fångar elevernas intresse samt uppmärksamhet till 

gruppaktiviteten. 

4.2.2 Hinder vid användning av digitala verktyg  

Alla intervjuade pedagoger håller med om att det kan förekomma olika sorters 

hinder vid användning av digitala verktyg i undervisningen. Utifrån svaren från 

informanterna har vi valt att dela upp dessa förekommande hinder i olika kategorier, 

nämligen tekniskt problem, teknisk underhållning och olämplig användning. 

Tekniska problem 

L4 nämner att digitala verktyg har sina tekniska problem som kan påverka 

undervisningen. Som exempel nämner L4 att internetuppkopplingen kan krångla, 

vilket gör att dator och surfplattor bortkopplas från den trådlösa 

internetuppkopplingen. L3 nämner även att ibland kan internet inte fungera och det 

leder till att hen alltid måste ha en reservplan där eleverna får arbeta vidare med 

uppgiften skriftligt. 

Tekniskt underhåll 

Vid intervjun nämner både L1 och L4 att digitala verktyg såsom dator och surfplattor 

kräver underhåll för att de ska fungera problemfritt. L4 berättar att det tar tid för att 

exempelvis se till att alla surfplattor är fulladdade och att alla applikationer har blivit 

uppdaterade för att de ska fungera felfritt. L1 nämner att det kan uppstå problem vid 

användning av digitala verktyg i undervisningen när elever inte kan logga i sina 

personliga konton, för att eleverna har glömt lösenordet eller användarnamnet. 

Olämplig användning 

L2 nämner att det finns olika ramfaktorer som kan påverka användning av digitala 

verktyg och deras inflytande i svenskundervisningen. En av anledningarna kan vara 

olämplig användning av digitala verktyg i undervisningen. Vidare berättar L2 att det 

blir svårt för hen att hålla koll över hur elever använder surfplattor eller datorer vid 

undervisningen. Exempelvis har hen tidigare upplevt att elever ser på filmklipp på 

Youtube istället för att arbeta med skoluppgifter. Dessutom nämner L1 att en del 

elever kan börja spela spel på surfplattor under lektionens gång istället för att arbeta 

med arbetsuppgiften.   



4.2.3 Pedagogernas inställning till användning av digitala verktyg i 

svenskundervisning 

L1, L3 och L4 berättar att de har en positiv inställning till användning av digitala 

verktyg i undervisningen, eftersom de är vana vid användning av surfplattor och 

datorer i sin vardag. L4 och L1 betonar att en positiv attityd till digitala verktyg är 

viktigt för att kunna använda dem i undervisningen på ett effektivt sätt. L1 och L4 

anser att ha en god relation och inställning till digitala verktyg gör det lättare för 

pedagogerna att kunna arbeta med exempelvis surfplattor och dator. L3 nämner att 

pedagoger behöver känna sig säkra på sina IT-kompetenser för att kunna tillämpa 

dem vid användning av digitala verktyg i svenskundervisningen. Vid intervjun 

berättar L2 att hen har en negativ inställning till användning av digitala verktyg. Hen 

nämner att den negativa inställningen grundar sig på bristande IT-kompetenser. 

Dessutom föredrar L2 den traditionella undervisningen, där elever arbetar med 

fysiska läroböcker samt skriftliga uppgifter. En annan faktor som L2 berättar är att 

hon inte har vuxit upp med digitala verktyg och att surfplattor och dator är något hen 

inte är van vid.  

4.2.3 Förutsättningar till att använda digitala verktyg 

 

Vid intervjun uppgav alla pedagoger att de får olika typer av stöd inom IT från 

skolverksamheten. L1 och L3 nämner att i deras skola sker det kollegialt möte en 

gång i veckan där de diskuterar samt delar med sig av sina erfarenheter av olika 

arbetsmetoder, och IT-verktyg tar en stor del av möten. Vidare berättar pedagogerna 

att med hjälp av kollegialt möte får de nya idéer och inspiration om hur man kan 

använda digitala verktyg i undervisningen på ett effektivt och lustfyllt sätt. L2 

nämner att man jobbar med läslyftet där hen får uppgifter som ska utföras. Hen 

berättar att uppgifterna handlar om att utföra en aktivitet där surfplatta ska 

inkluderas eftersom man ska skapa en film. L1, L3 och L4 berättar att de aktivt deltar 

i olika workshoppar som arrangeras av kommunen för att lära sig om 

programmering.  

 



4.3 Observationer av de intervjuade pedagogernas 

svenskundervisning  

 

Vid observationen av L1:s svenskundervisning såg vi att hen använde sig av 

surfplattor. I undervisningen fick eleverna arbeta med en applikation i surfplattan 

som heter Skolstil. Applikationen följer ASL-arbetsmetoden och med hjälp av denna 

applikation kan elever exempelvis skriva texter medan texten spelas upp genom 

talsyntes. Lektionen avslutades genom att eleverna fick spela upp sina texter för 

varandra med hjälp av applikationen.  

 

Under observationen av L2:s svenskundervisning visade läraren en faktafilm om 

luciatåget. Filmen visades med hjälp av en projektor som var kopplad till en 

surfplatta. När eleverna sett klart på filmen fick de diskutera med varandra om 

filmen. Diskussionen handlade exempelvis om varför vi firar lucia i skolan. Under 

observationen såg vi L2 använda digitala verktyg enbart för att visa upp filmen för 

eleverna.      

 

Vid observation av L3:s svenskundervisning såg vi att hen inte använder sig av några 

digitala verktyg. Under denna svenskundervisning arbetade eleverna med en svensk 

lärobok som heter Briljant svenska. Eleverna fick läsa en text ur boken för att sedan 

svara på frågor om texten i läroboken. 

 

Under observationen av L4:s svenskundervisning arbetade alla elever med sina 

personliga surfplattor. Eleverna arbetade med applikationen AppWriter Pro som är 

en liknande programvara som den tidigare nämnda applikationen Skolstil. Eleverna 

fick skriva sina texter och sedan spela upp texten med hjälp av talsyntes som finns i 

applikationen. Vid slutet av undervisningen fick alla elever skriva ut sina texter för 

att spara dem i sina pärmar. 

 

5 Diskussion 

 

I detta kapitel sammanfattar och analyserar vi studiens resultat utifrån 

forskningsfrågorna. Kapitlet innehåller även en diskussionsdel om samband mellan 



studiens resultat och tidigare forskning. Dessutom handlar diskussionen om de 

didaktiska aspekterna kring resultatet. I detta kapitel diskuterar vi även möjlig vidare 

forskning.  

Studiens syfte är att med hjälp av pedagogernas yrkeslivserfarenhet och våra 

observationer se hur digitala verktyg kan användas i svenskundervisningen som 

kompensatoriskt hjälpmedel. Studien har utgått från tidigare forskningsresultat 

vilket ger ett underlag till vår studie. I det följande sammanfattas studiens resultat 

utifrån forskningsfrågorna.  

• Hur använder de fyra utvalda pedagogerna IT-verktyg såsom dator och 
surfplattor som kompensatoriskt hjälpmedel i ämnet svenska i årskurs 1–3? 

 

Alla pedagoger som intervjuades uppger att digitala verktyg kan ha positivt 

inflytande i svenskundervisningen. Dessa pedagoger är även eniga om att digitala 

verktyg kommer att integreras mer i undervisningen, då det svenska samhället blir 

alltmer digitaliserat. Pedagogerna betonar att digitala verktyg såsom surfplattor och 

dator underlättar både planering och undervisningsprocess om man är van att 

använda dem i vardagen. En av de viktigaste aspekterna kring integrering av digitala 

verktyg i svenskundervisning är för att skapa en variation, vilket vi fick se med hjälp 

av observationer av svenskundervisning. Pedagogerna hävdar att det är viktigt att ha 

varierande arbetssätt för att kunna både stimulera och utöka elevernas intresse för 

lärandet, vilket kan uppnås med hjälp av digitala verktyg. Digitala verktyg har i 

dagsläget en grundläggande roll inom utveckling av elever med läs- samt 

skrivsvårigheter. Exempelvis nämner pedagogerna att elever med läs- och 

skrivsvårigheter kan ta hjälp av olika digitala applikationer såsom AppWriter Pro, 

Skolstil och Oribri Writer för att öva på läs- och skrivförmågor. Däremot anser de 

intervjuade pedagogerna att det även är viktigt att ha traditionell svenskundervisning 

där eleverna kan öva på sin läsning och utveckla sin finmotoriska förmåga genom 

fysiskt arbetsmaterial. 

• Vilka möjligheter samt hinder anser de fyra pedagogerna kan förekomma vid 

användning av dator samt surfplattor i kompensatoriskt syfte i ämnet svenska 

i årskurs 1–3?  



I intervjuerna framgår det att det finns både möjligheter och hinder vid användning 

av digitala verktyg. Pedagogerna är eniga om att deras inställning och attityd till 

digitala verktyg har en stor påverkan på hur de använder dessa hjälpmedel i 

undervisningen, särskilt för elever med läs- och skrivsvårigheter. L1, 3 och 4 berättar 

att de har en god relation till digitala verktyg samt att de även är vana vid att använda 

IT i vardagen, vilket gör att de känner sig säkra med användning av IT-verktyg i 

svenskundervisningen. Däremot har L2 ingen god relation till digitala verktyg och 

inte heller är hen van vid att använda IT i vardagen, vilket gör det svårt för L2 att 

använda digitala verktyg i undervisningen då hen har begränsade IT-kompetenser. 

Vid observationen såg vi hen använda surfplattan för att visa en faktafilm om lucia 

vid svenskundervisningen. Vi såg att L2 hade svårt med att koppla surfplattan till 

projektorn. L2 nämner vid intervjun faktorer som kan skapa hinder vid användning 

av digitala verktyg. Exempelvis nämner hen att elever i vissa situationer kan titta på 

ett Youtube klipp när de ska arbeta med en arbetsuppgift. L1 och L3 anser att digitala 

verktyg skapar en variation i undervisningen, vilket kan vara intressant och lustfyllt 

för elever. Dessutom tycker L1 att eleverna känner sig bekväma med surfplattor eller 

dator och ser fram emot att arbeta med dem, då elever även använder digitala 

verktyg i vardagen. L3 betonar att ibland kan det förkomma komplikationer vid 

användning av digitala verktyg i svenskundervisningar; exempelvis kan internet blir 

bortkopplat eller applikationerna har inte uppdaterats till den senaste versionen. 

Därför behöver L3 alltid ha en reservplan vid användning av digitala verktyg i 

undervisningen för att kunna arbeta vidare med uppgiften.   

I Agelii Genlott & Grönlunds (2013) studie var resultatet att digitala verktyg kan 

användas med kompensatoriskt syfte i svenskundervisningen, och även med syfte att 

det skulle underlätta för läraren.  Vidare nämner Agelii Genlott och Grönlund (2013) 

att det blir enkelt för eleven eftersom finmotoriska färdigheter inte behövs i lika hög 

grad när man använder digitala verktyg. I studien framgick det att elever hade 

energin och fokuseringen att skriva under en längre period vid användning av 

digitala verktyg. En annan aspekt av studien var att alla eleverna kunde använda 

digitala verktyg oavsett var befinner sig kunskapsmässigt; en applikation erbjuder 

nivåanpassade uppgifter där elever får möjlighet att arbeta utifrån sin nivå. Deras 

studie visar likheter med resultaten i vår studie. Genom vår studie har vi fått fram att 

digitala verktyg kan skapa förutsättningar samt möjligheter för både pedagoger och 



elever. Digitala verktyg kan hjälpa pedagoger att variera samt anpassa 

undervisningen utifrån elevens språkliga förmågor och förutsättningar. 

I Tallvids (2016) studie lyfts det fram faktorer till varför lärare inte använder digitala 

verktyg. En av faktorerna var just att lärare hade brist på IT-kompetens, och på 

grund av denna anledning väljer en del pedagoger att inte använda digitala verktyg 

som kompensatoriskt syfte. En annan faktor som fanns var just tiden. Det fanns 

pedagoger som ansåg att det tar för mycket tid att planera en undervisning och hitta 

arbetsmaterial för att inkludera digitala verktyg i undervisningen. Med hjälp av vår 

studie kom vi även fram till att lärarens IT-kompetenser spelar en betydelsefull roll 

för användning av digitala verktyg i undervisning, vilket även liknar Tallvids resultat. 

Dessutom kom vi även fram till att lärarens inställning samt attityd till IT-verktyg 

har en påverkan på hur de digitala verktygen användes i svenskundervisning. 

I Salavatis (2016) studie framkommer det en komplexitet som finns i pedagogernas 

dagliga användning av digitala verktyg i skolverksamheten. Dessutom lyfts det fram 

olika faktorer som har inflytande på pedagogernas användning av IT-verktyg i 

skolverksamheten. En av dessa faktorer är skolans resurser samt tillgång till IT-

verktyg i undervisningen. Genom vår studie fick vi även se att tillgänglighet IT-

verktyg i klassrummen kan påverkas av skolans resurser. Med hjälp av denna studie 

insåg vi att det är delvis skolans resurser som avgör pedagogernas och elevers 

användning av digitala verktyg i svenskundervisningen, vilket liknar Salavatis (2016) 

studie. 

5.2 Metoddiskussion 
 

Denna studie har en kvalitativ inriktning. Med hjälp av observationer och 

semistrukturerade intervjuer kunde forskningsfrågorna besvaras. Varför vi valde att 

utföra studien genom semistrukturerade intervjuer handlar om att erbjuda 

informanterna en diskussion som är öppen och inte begränsad.  Eftersom att vi fick 

svar från endast fyra pedagoger som var villiga att delta i vår studie har vi valt att 

både observera och intervjua samtliga pedagoger. Genom att kombinera intervjuerna 

med observationer av hur undervisningen konkret tog sig uttryck i de olika 

informanternas klassrum kunde vi stärka undersökningens validitet, då vi inte hade 

många respondenter till vår studie.   



Vi ansåg att respondenternas svar var tydliga och tillräckliga för att kunna användas 

som underlag för att besvara studiens resultatdel. Observationer utfördes när 

pedagogerna använde sig av surfplattor och dator i undervisningen. Genom 

observationerna kunde studiens resultat stärkas, observationerna gav tillräckligt med 

information och trovärdighet. 

Utifrån våra egna uppfattningar av intervjuerna anser vi att pedagogerna kände sig 

trygga. Vi frågade även respondenterna om de kände sig bekväma med hela 

intervjuprocessen. Anledningen till detta var att respondenterna skulle känna sig 

trygga vid intervjun och skapa en öppen diskussion om intervjufrågorna. 

Tillsammans med respondenterna valde vi att genomföra våra intervjuer efter 

eleverna hade slutat för dagen. Detta gjorde att respondenterna inte kände sig 

stressade under intervjun och kunde ta sin tid för att forma sina svar.  

 

6.1 Vidare forskning 

Under arbetets gång har vi även gjort observationer som vi tyvärr inte hade möjlighet 

att gå vidare med inom ramen för detta arbete, men som vi gärna skulle se 

undersöktes mer systematiskt i en annan studie. Att göra en studie om hur elever ser 

på digitala verktyg i undervisningen vore intressant där man kan se om eleverna blir 

motiverade eller ofokuserade i svenskundervisningen. En annan intressant 

forskningsansats skulle vara att mer ingående undersöka hur användning av digitala 

verktyg kan utvecklas i svenskundervisningen. En annan spännande forskning vore 

att se hur enbart surfplattan kan skapa möjligheter respektive hinder i 

svenskundervisningen för elever i årskurs F-3.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 
Inledande frågor  

Hur länge har du varit en lärare och hur lång tid har du undervisat i ämnet svenska? 

Vilka digitala verktyg har du tillgång till för att utföra dina svenska undervisningar? 

Hur mycket digitala verktyg använder du i svenskundervisningen? 

 

Hur och varför? 

Vilka arbetsmetoder anser du vara lämpliga för att främja elevers 

kunskapsutveckling i ämnet svenska?  

Kan det förekomma utmaningar vid inlärning av svenska språket? 

Finns det utmaningar som kan förekomma i ämnet svenska vid användning av 

digitala verktyg i kompensatoriskt syfte?  

Vilka arbetssätt använder du dig av för att uppnå målen i ämnet svenska? 

Finns det ramfaktorer som kan påverka de arbetssätten du använder dig av i ämnet 

svenska? 

Använder du dator och surfplattor i svenskundervisningen och är det i 

kompensatoriskt syfte? 

Har eleverna tillgång till varsin surfplatta eller dator?  

Hur använder eleverna dator samt surfplattor i undervisningen? 

Varför använder du dator samt surfplattor i kompensatoriskt syfte i ämnet svenska? 

Anser du att det finns både möjligheter och hinder i användningen av dator samt 

surfplattor i din undervisning i svenska? I så fall vilka? 

 
 

 



Bilaga 2-Informationsbrev  
 

Hej!  

Vi heter Yosif Fahmi och Tim Gomes och studerar till grundlärare F-3 vid 

Mälardalens högskola. Under höstterminen 2018 kommer vi skriva en uppsats i 

ämnet svenska. Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger använder digitala 

verktyg i undervisningen och är inriktad i ämnet svenska. Forskningen kommer att 

ske i den här skolan och frågorna är inriktade till pedagoger som är klasslärare i F-3. 

Genomförandet kommer att ske genom observationer och intervjuer. Intervjuerna 

kommer att ta cirka 30 till 35 minuter och observationer kommer att vara under 40–

50 minuter.  

För att säkerställa all data kommer observationerna och intervjuerna att spelas in. 

Även kommer att observationerna att spelas in i video om det finns ett godkännande 

av klasslärare och vårdnadshavare. Vi kommer att utgå ifrån forskningsetiska 

principer, vilket gör att ditt medverkande i forskningen kommer att vara anonymt. 

Om du väljer att delta kan du alltid avbryta medverkandet och du behöver inte ge en 

anledning till varför du avbryter medverkandet. Du kan kryssa i Ja om du vill 

medverka och Nej om du inte vill medverka i forskningen.  

 

Ja                                            Nej 

 

Ort/ Datum 

____________________ 

Namnförtydligande  

____________________________ 

Underskrift 

______________________________________ 

Om du har några frågor kring forskningen kan ni höra av er genom mailadressen: 

Yosif Fahmi yfi16001@student.mdh.se  

Tim Gomes tgs14001@student.mdh.se 
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