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1 Inledning  

Under 2018 reviderade Skolverket läroplanen från 2011 för grundskolan, förskoleklas-
sen och fritidshemmet. I den nya upplagan trycker Skolverket på att undervisning med 
digitala verktyg ska få en större plats i klassrummet. Detta tydliggörs bland annat i 
lärarens riktlinjer för kunskapsutveckling, då Skolverket skriver att ”läraren ska […] 
organisera och genomföra arbetet så att eleven […] får använda digitala verktyg på ett 
sätt som främjar kunskapsutveckling” (Skolverket, 2018, s. 13). Skolverket belyser även 
att läraren ska undervisa eleverna till att besitta en digital kompetens i läroplanens 
värdegrund. Det här är riktlinjer som undervisande lärare ska följa. Samtidigt hörs 
skilda åsikter i forskning och artiklar om hur digitala verktyg påverkar elevernas kun-
skapsutveckling, några av dessa presenteras nedan. 

Hjärnforskaren Klingberg (2019, 23 februari) jämför digitala verktygs intåg i svenska 
skolan med läkemedelsindustrin. Han menar i en debattartikel i Svenska Dagbladet 
att digitala verktyg blivit inkastade i svenska skolan utan att en grundlig forskning ut-
gjorts. Han skriver: ”Vi skulle aldrig introducera ett nytt läkemedel till patienter utan 
att först prövat det i forskningsstudier” (Klingberg, 2019, 23 februari). Klingberg fort-
sätter att diskutera, utifrån sin profession som hjärnforskare, att olika digitala verktyg 
som datorer och surfplattor är svårare att förstå och komma ihåg information från. 
Detta eftersom koncentrationsförmågan och arbetsminnet påverkas av irrelevanta dis-
traktioner som uppkommer med den digitala världen, då det är lätt att klicka sig vidare 
och uppehålla sig av annat. Med detta menar Klingberg att digitala verktyg påverkar 
elevernas inlärningsförmåga.  

Även en spansk studie, som presenteras i månadsmagasinet Skolvärlden (Sandberg, 
2019, 20 februari), gjord av forskare vid universitetet i Valencia påvisar de digitala 
verktygens negativa inverkan på läsförståelsen. Forskarna menar att läsning på digi-
tala plattformar, till skillnad från läsning i tryckta medier, uppmuntrar läsaren till en 
ytlig och snabb läsning. De menar att genom denna lässtrategi påverkas läsförståelsen 
även i andra sammanhang. En av de spanska forskarna som blivit intervjuad belyser 
att PISA-undersökningarna just visar att de digitala verktygen i skolan inte höjer ele-
vernas kunskapsutveckling. Han påvisar att vikten inte ligger i att läraren använder 
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digitala verktyg utan hur läraren använder digitala verktyg och att detta får betydelse 
för elevernas inlärning (Sandberg, 2019, 20 februari). 

Precis som de spanska forskarna framför, visar en studie av Haelermans (2017, s. 103) 
från Nederländerna att lärarens syfte med de digitala verktygen har en stor påverkan i 
effekten av kunskapsinlärningen hos eleverna. Haelermans (2017, s. 12) trycker på de 
digitala verktygens positiva inverkan på lågpresterande elevers kunskapsinhämtning 
och menar att med digitala verktyg kan läraren lättare individualisera undervisningen. 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Läroplanen framför att undervisningen i svenskämnet ska syfta till att ge eleverna ett 
rikt och varierat språk för att senare kunna verka i ett samhälle. Därför behöver ele-
verna ges förutsättningar i undervisningen att ”utveckla sitt tal- och skriftspråk så att 
de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för 
skilda syften” (Skolverket, 2018, s. 257). Detta menar Skolverket (2018, s. 258) ska ge-
nomföras med olika metoder, vilket inkluderar digitala verktyg.   

Syftet med följande studie är att fördjupa kunskapen om hur utvalda undervisande lä-
rare i årskurs 1–3 uppfattar och använder sig av digitala verktyg i svenskämnet för att 
utveckla elevernas språk-, läs- och skrivförmåga.  

För att uppnå syftet ställer vi frågorna:  

1. Hur ser de tillfrågade lärarnas inställning ut till digitala verktyg för årskur-
serna 1–3 i språk-, läs- och skrivundervisningen? 

2. Hur beskriver de tillfrågade lärarna i årskurserna 1–3 sitt syfte med digitala 
verktyg för att utveckla elevernas språk-, läs- och skrivförmåga? 

3. Hur beskriver de tillfrågade lärarna i årskurserna 1–3 sin användning av digi-
tala verktyg i språk-, läs- och skrivundervisningen? 

4. Vilka möjligheter och hinder beskriver de tillfrågade lärarna i årskurserna 1–3 
i undervisningen med digitala verktyg för elevernas språk-, läs- och skrivför-
måga?  

1.2 Begreppsdefinition  

Språk-, läs- och skrivförmåga: Skolverket (2018, s. 257) definierar begreppet språk-
förmåga med att eleverna i svenskundervisningen ska få utveckla sitt språk för att 
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kunna kommunicera för skilda syften. Begreppen läs- och skrivförmåga används inte i 
läroplanen, dock ser vi dessa begrepp i liknande benämning. Begreppet läsförmåga syf-
tar därför på elevernas förmåga att kunna tolka och förstå texter samt begreppet skriv-
förmåga syftar till att eleverna kan skriva texter för olika syften och mottagare (Skol-
verket, 2018, s. 258). Dessa tre begrepp menar vi hör samman då samtliga förmågor 
behövs för att kunna kommunicera, läsa och skriva.  

Språk-, läs- och skrivundervisning: Vi menar att språkundervisningen, läsundervis-
ningen och skrivundervisningen hör samman för svenskämnet. Detta då eleverna un-
dervisas i att kommunicera, läsa och skriva. Dessa delar berör varandra och någon del 
kan därför inte uteslutas. Dock kan läraren fokusera mer på någon av dem, till exempel 
för skrivundervisningen, där läsning och undervisning i språk ingår. Vi ser läroplanens 
begrepp undervisningen som ett paraplybegrepp för språk-, läs- och skrivundervis-
ningen, där Skolverket (2018, s. 257) menar att eleverna i undervisningen ska utveckla 
sina kunskaper inom svenska språket och inom läsning och skrivning.     

Digitala verktyg: Klingberg (2019, 23 februari) menar att digitala verktyg kan inne-
fatta datorer och surfplattor. Vi menar likt Klingberg att dessa inkluderar digitala verk-
tyg men ser även begreppet som ett paraplybegrepp för all typ av digital teknik och 
innefattar därför även projektor, smartboard och mobiltelefon. 

Mjukvara: Haelermans (2017, s. 33) använder begreppet mjukvara (software), dock 
inte med någon utförlig definition. Emellertid kan vi förstå att hon menar programva-
ror som spel, appar och ordbehandlingsprogram. Vi likt Haelermans och Nationalen-
cyklopedin väljer därför att använda begreppet på liknande vis i vår studie och syftar 
till dessa programvaror.  

Hårdvara: De hårdvaror som Skolverket (2016, s. 47–48) framför är datorer och surfplattor. 
Nationalencyklopedin definierar begreppet med att hårdvara i datorsammanhang är det 
man kan ta på, därav anser vi även att projektor, smartboard och mobiltelefon är hårdvaror.  

ASL – Att skriva sig till läsning: Trageton (2014, s. 160–162) menar att eleverna ge-
nom ASL-metoden startar sin läs- och skrivinlärning i skrivinlärningen där eleverna 
skriver sig till läsning. Denna process kan ske på ett digitalt verktyg. I likhet med Tra-
geton definierar vi ASL på detta sätt. 
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En-till-en: Skolverket (2016, s. 46) beskriver begreppet en-till-en (1-till-1) som att ele-
verna får tillgång till egen dator under lektionstid. I samsyn med Skolverket menar vi 
att en-till-en betyder att varje elev alltid har tillgång till antingen en dator eller surf-
platta i undervisningen.  

1.3 Disposition 

Den här uppsatsen omfattar fem kapitel. I det inledande kapitlet ville vi beskriva syftet 
med vår studie och det problemområde som vi ville fördjupa vår kunskap inom. Efter-
följande kapitel, kapitel två, redovisar den aktuella forskning som varit intressant för 
studiens syfte. I det tredje kapitlet presenteras metodvalet samt de etiska aspekterna 
som tagits i beaktning. Resultatet av studien redogörs för i det fjärde kapitlet där stu-
diens datamaterial presenteras genom kategorier. I det femte och sista kapitlet disku-
teras resultatet av studien i förhållande till den aktuella forskning som tagits fram. Ka-
pitlet avslutas med att presentera en slutsats och förslag till framtida forskning.   
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

Det här kapitlet behandlar den forskning som studien vilar på. Forskningslitteraturen 
har valts ut efter det vi sett varit passande för studiens syfte och forskningsfrågor. Ka-
pitlet är indelad i tre olika avsnitt och inleds med avsnittet TPACK - Technological Pe-
dagogical Content Knowledge, vilken är en modell för användning av digitala verktyg 
och beskrivs utifrån dess delar. Därefter följer avsnittet Digitala verktyg i språk-, läs- 
och skrivundervisningen, följt av Läraren som faktor i det digitala klassrummet.  

2.1 TPACK – Technological Pedagogical Content Knowledge 

Mishra och Koehler har vidareutvecklat modellen Pedagogical Content Knowledge, 
PCK från Lee Shulman (Mishra & Koehler, 2009). Shulmans modell syftade till att på-
visa att lärarens pedagogiska kunskaper och ämneskunskaper inte kan ses som två en-
skilda delar, utan behöver kombineras i undervisningen. Läraren behöver alltså både 
kunskap om ämnet som hen ska undervisa i och om hur eleverna lär samt deras för-
kunskaper till ämnet. Mishra och Koehler (2009, s. 61–62) har i sin vidareutveckling 
av modellen skapat ytterligare en kunskapsdimension, vilket är den tekniska kun-
skapen, som de menar att läraren också behöver besitta. Denna kunskap behöver un-
derhållas eftersom undervisning med teknik ställer nya krav och utmaningar på lä-
rarna då tekniken hela tiden är i rörelse. Det gör att lärare ofta har otillräcklig kunskap 
och utbildning för att arbeta med teknik i undervisningen. Kunskapen behöver läraren 
för att kunna anpassa sin undervisning för hen själv, den klass hen undervisar i och till 
det aktuella ämnet. Mishra och Koehler (2009, s. 62) påvisar att det handlar om att 
både kunna välja och välja bort digital teknik för att göra undervisningen lämplig för 
syftet.  



 6 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 1: TPACK-modellen enligt Mishra och Koehler (2009, s.63). 

TPACK-modellen består av tre cirklar som enligt Mishra och Koehler (2009, s. 62) bör 
samarbeta med varandra för att modellen ska bli så effektiv som möjligt. Dessa tre 
cirklar, Pedagogical Knowledge, Content Knowledge och Technological Knowledge, 
finns synliga i modellen ovan (fig. 1). Hur de tre cirklarna ska kombineras i undervis-
ningen av läraren presenteras nedan. 

Pedagogical Knowledge, Pedagogisk kunskap (PK) innebär lärarens kunskaper om me-
toder, tekniker och processer i undervisningen. Det handlar också om lärarens förstå-
else för hur hen ska lära ut kunskap till eleverna och hur eleverna lär sig kunskapen. 
Alltså förståelsen för hur eleven skapar och tar till sig kunskap samt hur eleven sedan 
förvaltar den (Mishra & Koehler, 2009, s. 64).  

Content Knowledge, ämneskunskap (CK), vilken är den andra cirkeln och handlar om 
lärarens rena ämneskunskaper för de ämne hen ska undervisa i (Mishra & Koehler, 
2009, s. 63).  

PK och CK bildar tillsammans PCK och innefattar pedagogisk kunskap och ämneskun-
skap. När läraren använder PCK integrerar hen sina kunskaper och kombinerar dessa 
med metoder som passar för elevernas förkunskaper och inlärning (Mishra & Koehler, 
2009, s. 64). 
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Cirkeln Technological Knowledge, teknisk kunskap (TK), innebär att läraren besitter 
kunskap om digitala verktyg. Denna kunskap menar författarna hela tiden måste upp-
dateras eftersom tekniken ständigt är i rörelse, annars riskerar den att bli omodern 
(Mishra & Koehler, 2009, s. 64).  

TK och CK bildar tillsammans TCK och handlar om lärarens kunskap att kunna kom-
binera sin ämneskunskap med den tekniska kunskapen. Det innefattar att läraren be-
höver ha kunskap att kunna välja lämpliga digitala verktyg för ämnesinnehållet samt 
kunna välja rätt ämnesinnehåll för tekniken. TCK handlar därför om lärarens förstå-
else för hur ämnet och de digitala verktygen påverkar och begränsar varandra samt hur 
de på olika sätt kan kombineras (Mishra & Koehler, 2009, s. 65).  

TK och PK bildar tillsammans TPK, vilket representerar lärarens förmåga att kunna 
använda den tekniska kunskapen tillsammans med den pedagogiska. Det betyder att 
läraren behöver besitta kunskap om hur digitala verktyg kan förändra elevernas kun-
skaper samt vilka begränsningar och utvecklingsmöjligheter verktyget för med sig för 
elevernas lärande och förståelse (Mishra & Koehler, 2009, s. 65–66). 

När alla dessa kunskaper kombineras uppstår TPACK. Det innefattar att läraren kan 
använda sin ämneskunskap, pedagogiska kunskap och sin kunskap om digitala verktyg 
tillsammans i undervisningen, samt veta hur dessa lämpligast kan integreras med 
varandra. Detta för att göra undervisningen så effektiv som möjligt (Mishra & Koehler, 
2009, s. 66–67).     

2.2 Digitala verktyg i språk-, läs- och skrivundervisningen 

I den forskning som vi tagit del av kan flera internationella studier identifieras där syf-
tet har varit att ta reda på om digitala verktyg i undervisningen kan medföra bättre 
skolresultat i flertalet ämnen. Dessa studier har genomförts med elever i länder där 
skolformen ser annorlunda ut och detta kan därför vara anledningen till att resultaten 
har varierat. Vi vill därför klargöra att dessa metoder och de resultat som framkommit 
inte direkt kan översättas till det svenska skolsystemet, dock är resultaten intressanta 
att ta del av och senare jämföra med denna studies resultat. 

I värdegrunden i läroplanen står det att alla elever i skolan ska utveckla en förståelse 
för hur digitaliseringen påverkar samhällets utveckling och den enskilda individen. 
Varje elev ska också ges förutsättningar att bruka digitala verktyg samt utveckla sin 
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kunskap utifrån sin egen förmåga. Eleverna ska också i undervisningen få en möjlighet 
att utveckla ett förhållningsätt till den digitala tekniken, för att senare utveckla en di-
gital kompetens. I den digitala kompetensen som eleverna ska ges i undervisningen 
ingår det att både vara kritisk och ansvarsfull samt kunna värdera, tolka och förstå 
information på internet (Skolverket, 2018, s. 7–8). För svenskämnet ska eleverna få 
utveckla sin språk-, läs- och skrivförmåga genom att möta olika typer av texter och i 
olika digitala miljöer. De ska också kunna läsa, kommunicera och skriva på dator och 
för hand när de avslutar årskurs 3. Eleverna ska även kunna kritiskt värdera och söka 
information från olika källor samt förstå de möjligheter och risker i språkbruket som 
uppstår vid digital kommunikation (2018, s. 257–259). Men för att kunna åta sig dessa 
kunskaper behöver eleverna också tillgå ett digitalt verktyg, till exempel dator eller 
surfplatta. Innan studierna redogörs för redovisas därför tillgången till digitala verktyg 
i den svenska skolan nedan.   

2.2.1 Tillgången av digitala verktyg i den svenska grundskolan 

Var tredje år har Skolverket, på inrådan av regeringen, kommit ut med en rapport där 
kartläggning av lärare och elevers tillgång till dator eller surfplatta har genomförts. 
Den senaste publicerade rapporten från kartläggningen som gjordes 2015 visade att 
lärare och elever på förskolan, grundskolan och gymnasiet har fått en ökad tillgång till 
datorer och surfplattor (Skolverket, 2016, s. 42–43). För eleverna i grundskolan gick 
det 1,8 elever per dator (2016, s. 44). Rapporten visar att det blir allt vanligare att sko-
lan lånar eller ger ut en dator till varje elev, vilket gör att antalet elever per dator mins-
kar. De elever som inte får tillgång till egen dator på skolan har fått en större möjlighet 
till att låna en dator under lektionstid (2016, s. 45). Även tillgången till projektor och 
digital skrivtavla ökar, där minst en av de ovan nämnda finns att tillgå i varje klassrum.  

Den hårdvara som var absolut vanligast i grundskolan under 2015 var bärbara datorer, 
dock visar rapporten att surfplattorna ökat väsentligt från 10% år 2012 till 39% år 2015 
(Skolverket, 2016, s. 45). I rapporten synliggörs även grundskoleelevers åsikt om de 
hårdvaror som de får tillgång till i skolan. Den grupp som visar sig mest kritiskt inställd 
till datorerna som tillhandahålls av skolan är mellanstadieeleverna, där enbart drygt 
hälften av de tillfrågade eleverna tycker att skolans hårdvaror är bra. Rapporten visar 
också att den större andelen av datorerna i både friskolor och kommunala skolor år 
2015 var yngre än tre år (2016, s. 47–48). Skolverket klargör i rapporten att åldern på 
hårdvaran kan spela stor roll i hur och vad man kan använda datorn eller surfplattan 
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till. Även tillgången till internet på skolan har en betydande roll för användandet. Rap-
porten visar att 7 av 10 skolor under 2015 hade tillgång till trådlöst internet och så 
kallade molntjänster där lagringsutrymme fanns att tillgå. De tillfrågade rektorerna på 
skolorna uppgav en viss kritik mot kapaciteten av uppkopplingen för alla datorer och 
menade att dessa inte alltid räcker till. I rapporten visar rektorernas enkätsvar även en 
brist i IT-stödet för läraren, där syftet är att få stöd och utbildning i hur hen kan inte-
grera digitala verktyg i undervisningen (2016, s. 57).  

2.2.2 Digitala verktygs inverkan på elevernas språk-, läs- och skrivför-
måga 

I en studie gjord av Haelermans (2017, s. 101) lyfts de digitala verktygens positiva och 
negativa effekter i den nyskapande skolan. Hon synliggör att lärarens tillämpning, 
kunskap och inställning till digitala verktyg har en betydande roll för effekterna i ele-
vernas utveckling (2017, s. 103). Studien som genomförts i Nederländerna, med elever 
från årskurser som kan liknas vid svenska högstadiet, visar att digitala verktyg i under-
visningen framförallt används vid individualisering och fördelning av resurser till ele-
ver i särskilda behov. I studien lyfter forskaren även den ekonomiska aspekten vid in-
förandet av digitala verktyg och pekar på att skolans ekonomi ofta inte räcker till att 
köpa in hårdvaran, mjukvaran och utbildning till läraren (2017, s. 33). Haelermans 
(2017, s. 12) lyfter även positiva och uteblivna effekter av digitala verktyg i studien. Hon 
ser en viss positiv effekt i färdighetsträning för stavning och grammatik för språkun-
dervisningen. Dock lyfter hon att denna effekt enbart blir synlig då eleverna använder 
läromedlet fullt ut i undervisningen. I studien framgår det även att effekterna av digi-
tala verktyg inte förbättrat elevernas läsförmåga, vilket givit till följd att de positiva 
effekterna uteblivit i denna del för elever i dessa årskurser.  

Haelermans (2017, s. 12) kunde i sin studie inte upptäcka några positiva effekter inom 
läsning för de äldre eleverna. För yngre elever ser dock Ciampa (2012, s. 2–3) en positiv 
aspekt när elever får möjlighet till att arbeta med digitala verktyg och i synnerhet med 
digitala böcker. Ciampa (2012, s. 2–3) har i sin studie fokuserat på elever i årskurs 1 
och deras erfarenheter av läsning digitalt. Hon påvisar att elever som tidigt lär sig att 
läsa har lättare för att läsa olika typer av texter i en senare ålder. Hon menar också att 
läsning i digitala böcker kan bidra med andra hjälpmedel som inte tryckt media kan 
göra. När yngre elever läser på dator eller surfplatta kan de få texten markerad eller 
uppläst med tillhörande uppläsningstjänst. Därför kan böcker i digitalt format vara ett 
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givande alternativ för alla elever som kämpar med läsningen och ännu inte knäckt läs-
koden. Att använda digitala böcker medför även att elevernas motivation till läsningen 
ökar.   

Att skriva på dator kan, enligt Trageton (2014, s. 160–162), öka elevers läs- och skriv-
lust. Detta då det medför att eleverna slipper traggla med att forma bokstäver för hand. 
Han beskriver att det kan göras genom metoden Att skriva sig till läsning (ASL), där 
läraren först kan ge en inledande beskrivning av en saga muntligt för eleverna. Med 
dator eller surfplatta fortsätter eleverna sedan att skriva på sagan. Metoden gör att ele-
verna skriver utifrån sin egen kunskapsnivå där ljudande tangentbord och talsyntes 
blir ett hjälpmedel att tillgå. Trageton (2014, s. 254–255) framför att läsandet länge 
har setts som det första steget i elevers läs- och skrivutveckling. Istället anser han att 
undervisningen ska starta i skrivinlärningen och senare kombinera denna med läsin-
lärningen. Han fortsätter med att elever mellan åldrarna 5 till 9 år har lättare att till sig 
skrivkunskaper före läskunskaper för att det är en naturlig efterkonstruktion av det 
muntliga uttrycket. Därför menar han att skrivandet ska ske genom digitala verktyg 
där fokus i början ligger på innehållet och inte på att forma bokstäverna. Att forma 
bokstäver menar Trageton tar mycket energi och motivation från eleverna, därför är 
det lättare att använda dator eller surfplatta.  

I ett annat projekt, som genomförts i Sydafrika, har van Wyk och Louw (2008) arbetat 
för att öka läsförståelsen och ordförrådet hos elever i årskurs 2–7. Eleverna fick bland 
annat genom ett utarbetat datorprogram läsa ord och texter med hjälp av talsyntes 
(2008, s. 248). Resultaten visade att de elever som fick störst framgång var eleverna i 
de lägre årskurserna (2008, s. 251). Dessa elever ökade sitt läsflyt och sin ordförståelse. 
Vårdnadshavare och lärare vittnade om att eleverna även fått ett förbättrat språk, då 
eleverna omsatte de nya orden som de lärt sig i konversationer. Eleverna som ingick i 
projektet ökade också sin motivation till läsning, som i en direkt följd av att de ökade 
sin ordförståelse (2008, s. 252). Detta ledde också till att problematiken att kunna läsa 
och stava ord minskade.  

Ytterligare en studie av relevans genomfördes i Sverige av Andersson och Wilhelmsson 
Ramshage (2010). I studien lyfter författarna elevers åsikter om läsning och de som 
blev tillfrågade att delta var mellan 10–16 år. De jämför flickor och pojkars inställning 
till läsning i bokform med läsning på skärm. Det framkom att pojkarna brukar texter 
både i bokform och på skärm i en lägre grad i jämförelse med flickorna. Samtliga elever 
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med en negativ inställning till att läsa alla sorters texter menade dock att de helst skulle 
läsa böcker på skärm, då det uppfattades som mindre textkrävande (2010, s. 28). För-
fattarna påvisar att läsning av böcker och annan textbaserad litteratur på skärm kräver 
en annan sorts lässtrategi. De menar därför att det inte är tillräckligt att enbart låta 
eleverna läsa på skärm, utan först måste undervisning om hur denna läsning ska gå till 
genomföras (2010, 29).  

Utifrån de studier som vi tagit del av kan vi konstatera att forskarna visar att attityden 
och motivationen till läsning och skrivning varierar beroende på om texten läses eller 
skrivs på en digital eller analog enhet. Forskningen visar också att positiva effekter, 
som härleds till användning av digitala verktyg i undervisningen, finns inom språkut-
veckling, läsning och skrivning, dock beroende på elevernas ålder. Forskarna vittnar 
även om en resursfördelning där digitala verktyg kan bidra till ökad hjälp för elever och 
där läraren lättare kan individualisera undervisningen. 

2.3 Läraren som faktor i det digitala klassrummet   

Skolväsendet vill alltid att elever ska prestera på högsta möjliga nivå för att de senare i 
vuxenlivet ska kunna omsätta sina kunskaper ekonomiskt till samhället (Haelermans, 
2017, s. 25). Detta medför att de metoder som används i undervisningen ständigt är i 
utveckling, vilket sätter lärarens kompetens på prov. Med de digitala verktygen i skolan 
öppnas helt plötsligt en ny värld och nya möjligheter till att förändra lektionsinnehål-
let. Men för att göra detta möjligt behöver läraren utveckla sin egen digitala kompetens 
(Olsson, 2009, s. 9). Detta menar Olsson (2009, s. 23–24) skiljer sig åt mellan olika 
skolor. Skillnaden kan ses i tillgången till digitala resurser och lärarens möjlighet till 
att utveckla sin digitala kompetens. Lärarens digitala kompetens är av ytterst betydelse 
vid införandet av digitala verktyg i undervisningen. Det pekar både Haelermans studie 
likväl som Olssons på. Haelermans (2017, s. 103) menar att lärarens syfte och kunskap 
om sitt material, samt hens inställning till ett digitalt lärande är avgörande om under-
visningen ska ge bra effekter för språkutvecklingen.  

Vidare pekar Salavati (2016, s. 236–237) på andra aspekter som påverkar lärarens an-
vändning, vilket bland annat är lärarens inställning till digitala verktyg i undervis-
ningen. Hon menar att lärarens personliga värderingar om digitala verktyg i undervis-
ningen samt hens syn på sin lärarroll och konstellationer av elever och deras lärande 
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spelar en stor roll i användandet. Salavati (2016, s. 236–237) menar även att inställ-
ningen heller inte behöver bli mer positiv ju fler fortbildningar som läraren tillhanda-
hålls av ledningen, utan de viktiga aspekterna för att undervisningen med digitala verk-
tyg ska fungera i den dagliga verksamheten är intresset, förståelsen och uppmuntran-
det från skolledningen.  

Sammanfattningsvis har den svenska skolan överlag tagit in fler digitala verktyg som 
datorer och surfplattor i undervisningen. Dock ser det fortfarande olika ut, både mellan 
friskolor och kommunala skolor, men också mellan kommunala skolor i de olika kom-
munerna. Även lärarens kompetens varierar, vilket också har en stor påverkansfaktor 
i hur och varför digitala verktyg används i undervisningen. Detta kan ställas mot skol-
lagens föreskrift där det står att ”[a]lla ska, oberoende av geografisk hemvist och soci-
ala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet […]” 
(SFS 2010:800, 1 kap., 8§).  
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3 Metod och material 

Metodkapitlet avhandlar de metodval och val av informanter som genomförts i stu-
dien. De data som samlats in och bearbetats samt kategoriserats redovisas i underka-
pitlens fem avsnitt. De etiska övervägandena som tagits i beaktning, tillsammans med 
validiteten och reliabiliteten, framförs slutligen i det sista avsnittet.  

3.1 Metodologi  

Den här studien undersöker utvalda lärares uppfattning och användning av digitala 
verktyg i svenskundervisningen. Därför valde vi att utgå från två metoder, dels en kvan-
titativ och dels en kvalitativ metod. Att kombinera dessa metoder kan vara lämpligt för 
att fånga upp båda metodernas starka sidor (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997, s. 
76). Dock läggs största fokus vid den kvalitativa metoden. Detta för att uppfylla studi-
ens syfte att fördjupa kunskapen om utvalda lärares uppfattningar och användande av 
digitala verktyg i svenskämnet. Nedan förs en diskussion om dessa två metoder.  

Den kvantitativa metodens fördelar ser vi som gynnsamma då empirin utgörs av en 
mätning genom en enkät (Bryman, 2011, s. 171). Denna enkät menar vi enbart speglar 
den inställning och användning av digitala verktyg som råder i de skolor som vi valt ut. 
Det betyder att resultatet inte är giltigt för en hel lärarkår men kan ge en fingervisning 
på hur det ser ut i de lägre årskurserna på de skolor vi har undersökt. Kvantitativ forsk-
ning fordras av styrning och struktur (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997, s. 80–
81), vilket gör att enkätsvaren ger oss en övergripande förståelse av informanternas 
inställning och användning av digitala verktyg i svenskämnet. Detta genom att alla in-
formanter får exakt samma frågeställningar och svarsalternativ.  

Eftersom den kvantitativa enkäten kan medföra en något konstlad skildring av infor-
manternas uppfattning till ämnet, då de inte får uttrycka sin faktiska känsla utan blir 
förvisade till färdiga svarsalternativ, valde vi att göra en triangulering och tillföra en 
övervägande kvalitativ ansats till studien genom intervjuer. Att kombinera en kvanti-
tativ och en kvantitativ metod kan göras på olika sätt. Till vår studie valde vi att först 
använda en kvantitativ metod för att sedan följa upp och fördjupa studien med den 
kvalitativa metoden. Detta genom att vi först ville få en översikt över ämnet, för att 
senare i den kvalitativa metoden lättare kunna fokusera på vissa faktorer i studien 
(Magne Holme & Krohn Solvang, 1997, s. 86–87).     
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Med en kvalitativ ansats ligger tyngden på informantens subjektiva uppfattning. Där-
för behöver vi som forskare kunna vara flexibla genom att både kunna göra föränd-
ringar i det praktiska genomförandet och också vara öppna för ny kunskap (Magne 
Holme & Krohn Solvang, 1997, s. 80). Under intervjuerna blir informanternas inställ-
ning till studiens forskning mer synlig och djupgående. Dock kan de kvalitativa inter-
vjuerna, precis som den kvantitativa enkäten, inte generaliseras till en hel yrkesgrupp 
utan enbart till de som deltagit i studien och den forskningslitteratur som presenterats.  

3.2 Urval   

I den här studien har vi samlat in empiri genom en enkät och fyra semistrukturerade 
intervjuer. Enkäten (bilaga 2) delades ut till 15 tillfrågade informanter och 10 av dessa 
valde att delta. Informanterna som blev tillfrågade arbetar på två skolor i Söderman-
land. På ena skolan arbetar 9 undervisande lärare i årskurserna 1–3, varav 6 informan-
ter valde att delta. På den andra skolan arbetar 6 undervisande lärare i årskurserna 1–
3, varav 4 informanter valde att delta. Vid ett senare tillfälle genomfördes intervjuerna 
(bilaga 3) där 8 av dessa 15 undervisande lärare i årskurserna 1–3 blev tillfrågade att 
delta, varav två från respektive skola (4st) kunde genomföra intervjun. Då svaren från 
enkäterna var anonyma hade vi som författare inte insyn i om de fyra informanter som 
deltog i intervjun också svarade på enkäten.  

Vid val av informanter valde vi att utgå från ett bekvämlighetsurval då de tillfrågade 
lärarna arbetade på skolor som vi sedan tidigare har en relation till (Bryman, 2011, s. 
196). Vi valde även dessa informanter utifrån att de besitter den kunskap om det vi i 
studien efterfrågar, det vill säga att samtliga informanter är utbildade och undervi-
sande lärare för de lägre åldrarna i ämnet svenska. Därför valdes förskoleklassens lä-
rare bort, då dessa framförallt inte undervisar i läs- och skrivundervisningen. Infor-
manterna på skolorna blev tillfrågade om att delta i studien genom ett informations-
brev (bilaga 1) där studiens syfte framgick samt att det var frivilligt att delta.  

I resultatkapitlet kommer våra informanter att benämnas efter koder. För intervjuerna 
benämns informanterna med I.L1–I.L4 , I står för intervju och L för lärare. För enkät-
svaren benämnas informanterna med E.L1–E.L10, E står då för enkät och L för lärare. 
Vi själva benämner oss med I.F1–I.F2, där I står för intervju och F för författare.  
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3.3 Datainsamlingsmetod  

I studiens två metoder har enkäter och intervjuer legat till grund för den insamlade 
empirin, vilket Bryman benämner (2011, s. 354) som en triangulering. Valet av två me-
toder motiverades av ambitionen för att tydligare och bredare skapa en uppfattning av 
enskilda lärares inställning, syfte och användning samt de möjligheter och hinder di-
gitala verktyg kan föra med sig i undervisningen. Vi väljer att lägga störst fokus på den 
kvalitativa metoden. Enkäten blev således en fingervisning till vad intervjuerna senare 
skulle kunna framkalla.  

Vi valde att samla in enkätsvaren från samtliga informanter först för att sedan utifrån 
dessa enkätsvar skapa en intervjuguide för kommande intervjuer från samma grupp. 
Intervjuguiden skapades för att få en djupare förståelse för lärares inställning och an-
vändande av digitala verktyg. Då valet föll på att starta insamlingsarbetet med enkäter 
utformades sju övergripande enkätfrågor. Dessa frågor ordnades efter lärarens an-
vändning, inställning och syn på vilka möjligheter och hinder som digitala verktyg i 
svenskundervisningen medför. Inför enkätens utformning diskuterades frågornas ord-
ning, då dessa kan ha betydelse för informanternas svar och utfallet av empirin (Magne 
Holme & Krohn Solvang, 1997, s. 175). Vi valde därför att i samsyn med detta resone-
mang att placera frågor av en mer negativ karaktär i slutet av enkäten.  

Hur informanterna kunde svara i enkäten utformades efter frågornas karaktär. Bland 
annat kunde fler svarsalternativ markeras samt att informanterna själva kunde tillföra 
egna tankar i svarsrutor (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997, s. 175). Valet av att 
använda enkla svarsalternativ där informanterna själva kunde lägga till kommentarer 
föll sig naturligt då bortfallet av enkätsvar ofta ökar om enkäten är för lång eller för 
svår att förstå sig på (Bryman, 2011, s. 230).   

Intervjuerna som vi valde att genomföra för den här studien var semistrukturerade och 
intervjuguiden skapades efter att enkäterna hade genomförts. Enkäternas svar utfor-
mades till fyra teman: inställning, syfte, användning och möjligheter och hinder, vilka 
kom att utgöra grunden till intervjuguiden. Intervjuguiden utgick från 13 grundfrågor 
med tillhörande sonderingsbegrepp (bilaga 3). Vid skapandet av intervjufrågorna fun-
derade vi över vilka möjliga svar som skulle kunna framkomma. Svaren skrevs ner i 
form av begrepp, vilket Olsson Jers (2012) benämner som sondering. Begreppen som 
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skrevs ned i intervjuguiden medförde att vi som intervjuare kunde vara mer följsamma 
med följdfrågor under samtalen.  

Intervjuerna genomfördes för att de tillfrågade informanternas faktiska inställningar 
och användande av digitala verktyg var tänkta att tydligare framkomma. Därför valdes 
semistrukturerade intervjuer där samtalet mellan informanten och oss som intervjuare 
skulle få störst utrymme. För att intervjun skulle liknas vid ett samtal mellan två parter 
valde vi att dela upp intervjuerna mellan oss för att få en mer avspänd situation under 
samtalet. Vi som intervjuare genomförde därför två intervjuer var. Under intervjun var 
intervjuaren flexibel med att följa informantens utsagor och med följdfrågor få samta-
let att flyta på naturligt. Både Bryman (2011, s. 416) och Back och Berterö (2015, s. 151) 
menar att semistrukturerade intervjuer följer olika teman där frågorna är öppna, vilket 
genererar en djupare förståelse för informantens personliga tankar för ämnet. Frå-
gorna var därmed inte specifika eftersom det skulle kunna hindra informanten till att 
lyfta sina åsikter och idéer.  

3.4 Databearbetning och kategorisering  

Det insamlade materialet från intervjuerna spelades in för att senare transkriberas. Det 
transkriberade materialet sammanfördes sedan med enkäternas svar för att slutligen 
bearbetas till datakategorier, där likheter och skillnader i materialet kunde urskiljas 
(Fejes & Thornberg, 2009, s. 33). Dock startade datakategoriseringen redan innan all 
data var insamlad då vi vid analysen av enkätsvaren samt under intervjuerna kunde 
urskilja olika teman. Insamlandet av materialet ledde till en teoretisk mättnad där fler 
enkätsvar och intervjuer från de tillfrågade informanterna på de utvalda skolorna tro-
ligen inte hade givit någon förändring till vårt resultat. Genom att både börja data-
kategoriseringen utifrån att skapa olika koder under insamlingsprocessen samt genom 
denna kodning komma fram till en teoretisk mättnad, tillförs två aspekter av Grounded 
theory (Bryman, 2011, s. 515–516). Kodningen som vi genomförde bestod av en öppen 
kodning. Det innebär att det insamlade materialet noggrant bearbetats och delas in i 
olika koder utifrån likheter som kunde identifieras (Thornberg & Forslund Frykedal, 
2009, s. 42–43).  

För att det skulle bli enkelt för oss att överblicka valde vi att skriva ut allt transkriberat 
material och färgkoda dessa med olika färger beroende på de likheter vi kunde urskilja. 
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Efter att vi färgkodat allt material och senare märkt varje enskild empiridel med infor-
mantens kod klippte vi isär texterna för att samla remsorna till de olika kategorierna. 
Det färgkodade materialet blev senare de citat som vi redovisar i resultatkapitlet. I re-
sultatkapitlet valde vi att föra ett resonemang med läsaren där citaten spelar en stär-
kande roll. Dessa citat kommenteras och följs upp samt i senare diskussion analyseras 
i förhållande till den forskningslitteratur vi tagit del av.  

3.5 Etiska överväganden  

I den här studien har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna som veten-
skapsrådet (2017) lyfter fram. Dessa begrepp innefattar informationskravet, samtyck-
eskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Genom att vi tagit hänsyn till 
dessa fyra aspekter innebär det att informanterna har fått information om studiens 
syfte genom ett informationsbrev. Informanterna har i informationsbrevet fått förfrå-
gan om deltagande samt blivit upplysta om vilka förväntningar som ställs på dem i 
studien. De har även fått information om att deras deltagande i studien är frivillig och 
att deltagandet kan avbrytas när och om detta önskas utan negativa konsekvenser. In-
formanterna har även fått en förfrågan till samtycke att delta i studien, vilket under-
stryks med att de genom deltagandet inte är placerade i en beroendeställning till oss 
som genomför studien (Vetenskapsrådet, 2017, s. 40–41). 

I studien är informanterna anonymiserade, vilket framgår i informationsbrevet samt i 
enkäten och under intervjun. Genom att ge detta löfte makuleras all information från 
informanterna efter att uppsatsen är publicerad. För att ta konfidentialitetskravet i be-
aktning har vi valt att skriva enkäten i en mjukvara, vilket gör att svaren blir anonyma. 
Vi har även valt att benämna informanterna efter koder för att ingen utomstående ska 
kunna identifiera dem. För att tillfredsställa nyttjandekravet kommer den här studiens 
datamaterial inte att utlånas eller användas för några ickevetenskapliga syften (Veten-
skapsrådet, 2017, s. 40–41).  

3.5.1 Validitet och reliabilitet  

För att validitets- och reliabilitetssäkra vår studie valde vi att tillsammans studera all 
insamlad empiri. Detta resulterade i att materialet granskats utifrån två personer, vil-
ket gjorde det lättare att förhålla oss både kritiska och objektiva till resultatet. Vi skap-
ade även utifrån våra forskningsfrågor en enkät. Enkätsvaren blev sedan vårt underlag 
för skapandet av intervjuguiden som användes som utgångspunkt vid intervjuerna. 
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Detta medförde att studien höll en hög validitet, då vi menar att vi har mätt det vi från 
början utgick från att mäta (Bryman, 2011, s. 354–355). 

För att nå en hög reliabilitet skapade vi en enkät och en intervjuguide. Detta för att 
studien åter ska kunna genomföras av andra forskare. Vi har också ständigt återknutit 
till vår intervjuguide under intervjuerna och varit noggranna i transkriberingen av 
materialet. Hur vi skulle gå tillväga för att tolka empirin hade vi kommit överens om 
innan. Genom denna överenskommelse har vi sedan tillsammans analyserat empirin 
och bildat kategorier (Bryman, 2011, s. 354–355).  
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4 Resultat 

I följande kapitel kommer studiens resultat att presenteras. Resultatet har framkom-
mit av den empiri som samlats in genom enkäter och intervjuer. Empirin presenteras 
i tre underkapitel och summeras sedan i en resultatsammanfattning.   

4.1 Empiri 

Genom de analyserade enkät- och intervjusvaren har tre olika kategorier kunnat ur-
skiljas. Dessa kategorier blev Inställning till och syfte med digitala verktyg, Använd-
ning av digitala verktyg i språk-, läs- och skrivundervisningen samt Möjligheter och 
hinder med digitala verktyg i språk-, läs- och skrivundervisningen. När kategorin In-
ställning till och syfte med digitala verktyg skapades samlade vi informanternas åsik-
ter till digitala verktyg samt hur de förklarade sitt syfte med att använda digitala verk-
tyg i svenskundervisningen. I kategorin Användning av digitala verktyg i språk-, läs- 
och skrivundervisningen visar datamaterialet en bild av hur och vad för digitala verk-
tyg som informanterna använder i sin dagliga verksamhet. I den sista kategorin, Möj-
ligheter och hinder med digitala verktyg i språk-, läs- och skrivundervisningen, fram-
förs de möjligheter och de hinder som informanterna uppgav i enkäten och i intervju-
erna.     

4.1.1 Inställning till och syfte med digitala verktyg 

Den centrala delen i den här kategorin är informanternas inställning till och syftet med 
att använda digitala verktyg i språk-, läs- och skrivundervisningen. Utifrån enkätsva-
ren visar resultatet att sju av tio informanter hade en positiv inställning till att använda 
digitala verktyg i svenskundervisningen. Den positiva inställningen till att använda di-
gitala verktyg har en betydande roll för informanternas syfte med hårdvarorna. Där-
med är läroplanens föreskrifter, att undervisa med digitala verktyg, inte det enda syf-
tet. Dock har läroplanen ändå en betydande roll. Detta resonemang speglas i samtliga 
informanters intervjuer. 

I.L4- Det är klart att läroplanen lyfter det, och det finns ett mål med digitalisering på skolan. 

Men det gör inte att jag vill använda det mer eller mindre (I.L4, 2/5–19). 
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I.F2- Varför använder du digitala verktyg i svenskundervisningen? 

I.L3- Det står i läroplanen och det är ett bra komplement i undervisningen för att förstärka 

och göra undervisningen mer tydlig, framförallt för elever i behov (I.L3, 2/5–19). 

Alltså var ett av syftena med att använda digitala verktyg i svenskundervisningen läro-
planen. Ett annat syfte var att förstärka undervisningen och göra den mer tydlig för 
eleverna med fler representationsformer. Hårdvaror som användes för att möjliggöra 
för fler representationsformer var lärardator och projektor. Dessa hårdvaror menade 
samtliga informanter, i både enkäten och i intervjuerna, att de inte skulle vilja vara 
utan.  

I.F2- Varför använder du digitala verktyg i språk-, läs- och skrivundervisningen? 

I.L2- För att det finns vinningar i att använda det tycker jag. Sen beror det på vad man spe-

cificerar ner till digitala verktyg, som att använda projektor det gör jag ju varje dag och 

den skulle jag varken klara mig eller vilja vara utan (I.L2, 2/5–19).  

Genom att använda digitala verktyg skapas variationsmöjligheter i undervisningen ef-
tersom eleverna får möjlighet till att använda flera olika metoder till språk-, läs- och 
skrivinlärningen. Informanterna uttryckte därför att ett av syftena med de digitala 
verktygen var att undervisningen når fler individer i klassrummet.  

I.L2- Jag tänker att digitala verktyg medför fler varieringsmöjligheter, man har möjlighet att 

visa saker på flera och andra sätt, förstärka saker och mängdträna på olika vis. Digitala 

verktyg ger fler alternativ, man behöver inte bara göra på ett sätt utan man kan variera 

sig mer och man kan möta flera individer (I.L2, 2/5–19).  

Informanterna uttryckte olika inställningar till användandet av digitala verktyg. Pro-
jektorn upplevdes som en nödvändighet i undervisningen av alla informanter, både för 
den traditionella och den digitala undervisningen, medan elevdator och surfplattor 
upplevdes som ett komplement. 

I.L1- Ja det är nog två olika ben. Jag väljer att stå på det traditionella benet och plocka in 

datorer mer som ett komplement i undervisningen. Annars får man vända på det och 

lägga ned massa tid på datorerna i början och ha skrivundervisning för hand som ett 

komplement. Men där är inte jag och jag undrar om jag vill vara där, är det verkligen dit 

jag vill gå. Det är klart att man kan bestämma det i arbetslaget och tillsammans fundera 

på det (I.L1, 30/4–19).  

För den här informanten var elevdatorer enbart ett komplement i undervisningen. 
Dock delades denna syn inte med alla informanter. En annan informant påvisade att 
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hen nu använder digitala verktyg som ett komplement men skulle vilja använda dato-
rerna mer frekvent i till exempel skrivundervisningen. 

I.F1- Är det viktigt för dig att ha digitala verktyg i din undervisning? 

I.L4- Ja det tycker jag, men tyvärr så får jag lov att klara mig utan för att datorerna inte har 

fungerat. Jag har saknat det otroligt mycket det här året och jag har fått göra uppgifter 

och aktiviteter på ett annat sätt än vad jag velat (I.L4, 2/5–19).  

Två andra informanter var mer skeptiska till att enbart övergå till digitala verktyg, då 
de under intervjun framför att det inte fanns tillräckligt med forskning som läraren kan 
grunda sin undervisning på. 

I.L2- Att enbart gå in på och bara använda digitala verktyg känns lite riskabelt när man inte 

har fastställt att det är den effektivaste metoden, då känns det lite riskfyllt att göra det. 

Jag skulle vilja veta att det finns en stabil forskning som visar hur vi ska använda digitala 

verktyg i undervisningen och att man fick en tydligare handlingsplan för vad vi ska an-

vända dom till och på vilket sätt, så att det blir likvärdigt över hela Sverige (I.L2, 2/5–

19).    

En annan faktor som påverkar informanternas syfte med användningen av digitala 
verktyg, som datorer och surfplattor, i undervisningen var den digitala kompetensen 
som eleverna senare behöver i högre årskurser.  

I.L1- Ju mer vi övar i ettan och tvåan, desto mer kan dom i trean och då är det lättare ta reda 

på fakta och skriva texter. Det är även ett kommunalt mål att eleverna själva ska kunna 

gå in på sin v-klass sida för att kunna se meddelanden och mål i till exempel svenskäm-

net, vilket dom ska göra mer senare i dom högre årskurserna.  

I.F1- Men då är det alltså viktigt att eleverna har med sig dessa datorkunskaperna till fyran 

och mellanstadiet? 

I.L1- Ja, då har dom ju alltid en-till-en dator och jag tycker nog att det är viktigt att dom ska 

ha med sig den kunskapen (I.L1, 30/4–19).  

Sammanfattningsvis var informanternas inställning och syfte till användningen av di-
gitala verktyg positiv. Informanterna visade på olika syften till att använda digitala 
verktyg, dels var läroplanens föreskrifter en del och flera informanter såg det som en 
möjlighet till variation i undervisningen. Den största skillnaden mellan informanterna 
var att några ville ha det mer i undervisningen medan andra såg det som ett komple-
ment som enbart plockas in. 
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4.1.2 Användning av digitala verktyg i språk-, läs- och skrivundervis-
ningen 

Det centrala i den här kategorin är de användningsområden som våra informanter be-
skrivit i enkäten och i intervjuerna. I intervjuerna visade resultatet att samtliga infor-
manter använder digitala verktyg som ett komplement till den traditionella undervis-
ningen. Liknande svar framkom i enkäten då sju av tio informanter såg digitala verktyg 
som ett komplement till språk-, läs- och skrivundervisningen. En informant utvecklar 
sitt svar med en kommentar i enkäten. 

E.L7- Jag tror på att använda digitala verktyg, men vill använda det som ett komplement 

(E.L7, 15/3–19). 

De hårdvaror som användes var främst elevdatorer och elevsurfplattor, men också pro-
jektor, lärarmobil och lärardatorer, detta enligt empirin som fastställts av alla inform-
anters svar i både enkäten och i intervjuerna. Utifrån intervjuerna framkom det att de 
mjukvaror som nyttjats framförallt var ordbehandlingsprogram och sökmotor på nätet 
för de som har tillgång till elevdatorer. För de som har surfplattor att tillgå i svenskun-
dervisningen används skrivprogram som Skolstil för att skriva texter och vid träning 
av bokstavsljud används olika appar. Detta för att träna upp den fonologiska medve-
tenheten.  

I.L2- När jag jobbade mer i ettan så blev det mer bokstavsinlärning och forma bokstäver. 

Eleverna fick göra det med fingrarna och då fanns det en mängd olika appar att välja 

mellan på surfplattan (I.L2, 2/5–19). 

I.L3- Med datorn kan man fokusera mer på skrivandet, det är så mycket svårare att göra på 

Ipaden eftersom vi inte har tangentbord (I.L3, 2/5–19).  

I.L4- Surfplattor finns mer lättillgängligt när man ska använda olika appar, det finns mycket 

bra appar att tillgå. På surfplattor skulle man kunna öva läsförståelse och ordförståelse, 

ja i de bitarna är det bra med mängdträning (I.L4, 2/5–19).   

I intervjun uttryckte några informanter att de använder digitala verktyg i bokstavsin-
lärningen. Detta blev också en slags individualisering då eleverna fick träna extra med 
dessa appar. Utifrån enkätsvaren framkom det att åtta av tio informanter använder 
verktygen för att individanpassa i undervisningen. Under en intervju beskrevs det hur 
individanpassningen kunde se ut.  

I.L1- Individanpassa kan man göra genom att gå in och låsa upp i olika program, vissa elever 

får gå in och rätta sina röda sträck i sin text för att få den bra, andra får jättemycket hjälp 
med att arbeta i bokstavslandet på nätet med bokstäverna. (I.L1, 30/4–19) 
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För läsinlärningen fanns det digitala komplement till läsläran som kunde användas för 
de elever som behöver extra träning. För både läs- och skrivinlärningen, men också 
språkundervisningen, arbetar flera informanter med texter som speglas upp på tavlan 
där klassen kunde läsa och skriva tillsammans.  

I.L4- Att kunna ha, både när man läser och skriver tillsammans, texten uppe på tavlan ge-

nom att spegla upp med projektorn är bra. Dels att läsa tillsammans men också att 

kunna skriva tillsammans. Då brukar jag peka ut ord som vi kan resonera kring och 

strukturer på olika genrertexter. För sagor till exempel finns det speciella sagoord, dom 

är bra att kunna resonera kring. Ja, allt kring skrivandet är bra att kunna ta upp på 

tavlan och diskutera tillsammans, då blir det synligt för alla (I.L4, 2/5–19).  

En annan informant lyfte under intervjun andra positiva sidor med att kunna spegla 
upp texter på tavlan och resonera kring dessa. Detta menar hen ökar elevernas moti-
vation till att läsa texter.   

I.L1- Att dela ut papper med egna texter gör jag sällan nu för tiden. Jag scannar upp från 

läroböcker och så läser vi tillsammans, det motiverar ju och fångar eleverna på ett helt 

annat sätt. Då vet man att de är med (I.L1, 30/4–19). 

Under intervjun uppgav flera informanter att digitala verktyg var givande i skrivinlär-
ningen då eleverna kunde förbättra sina texter. Med verktyget kunde eleverna ändra 
stavfel och meningsuppbyggnader samt skapa en röd tråd i sin text. 

I.L1- Eleverna tycker också att det är roligare att ändra i sin text utan att behöva sudda, då 

det blir kluddigt och fult. Så är det ju också lättare att lägga till meningar och ord så att 

det blir en röd tråd i texten. Sen de som är snabba och ibland både glömmer stor bokstav 

och punkt har det också lättare att kunna gå tillbaka och ändra det i texten (I.L1, 30/4–

19). 

En av informanterna lyfte i enkäten att hen använde digitala verktyg i skrivinlärningen 
tillsammans med talsyntesen och att de gav positiva resultat.  

E.L1- Med hjälp av talsyntes fick eleverna använda sig av datorer för sina skrivarbeten. Det 

underlättar alla skrivarbeten också när man skriver på dator, det är lättare för alla vid 

återkoppling att göra de ändringar som behöver göras. Jag upplever att de är duktigare 

på att skriva texter idag, de räds inte av att skriva då det inte är jobbigt på samma sätt 

som med pennan. Jag upplever att deras texter är längre och med mer detaljer (E.L1, 

22/3–19). 

Under intervjun fick informanterna svara på hur de tyckte att svenskundervisningen 
förändrats efter att digitala verktyg kom in i skolan. En informant uppgav att med hjälp 
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av datorn ökade skrivlusten. Hen menade att eleverna blev duktigare på att skriva 
längre och mer innehållsrika texter. 

I.L4- Jag tycker att det är en jättestor möjlighet i just att bearbeta texter. Att kunna gå in och 

ändra i sin text. Det är jättejobbigt att göra det för hand. Genom att skriva på dator är 

det lättare att se när man stavat fel eller har någon tokig meningsbyggnad. De tycker att 

det är roligare och det sporrar dom också till att skriva längre texter. De blir också väl-

digt bra på det. 

I.F1- Använder du digitala verktyg framförallt i skrivundervisningen eller använder du det 

även i språk- och läsundervisningen? 

I.L4- Ja talsyntesen har vi använt ihop med just skrivundervisningen och skrivandet. Men 

det blir också en slags läsinlärning när eleverna hör ljudet samtidigt som man skriver 

bokstaven på datorn. Då hör även eleven när de har skrivit fel då talsyntesen läser upp 

meningarna för dom (I.L4, 2/5–19).  

Informanten uppgav också att textskrivandet tillsammans med talsyntes även förbätt-
rar läsinlärningen. Detta eftersom bokstävers ljud, sammansatta bokstävers ljud som 
bildar ord samt meningen i helhet läses upp för eleven i samband med textskapandet. 
Andra informanter uppgav att elever som har svårigheter i sin läsning kunde bli be-
hjälpta av inläsningstjänster och andra mjukvaror med de digitala verktygen.  

I.L1- Jag har ju två elever som har dyslexi här inne, den ena är jättebehjälpt av datorn men 

den andra får nästan bara svårare. Hen hittar inte bokstäverna och skriver hellre för 

hand. Det har ännu inte blivit något komplement för någon av dom i läsningen, men 

dom har fått provat på för det kommer in i fyran när de börjar där. Så vi har varit inne 

och tittat på inläsningstjänst och hur det är när man får det uppläst. Vi har också börjat 

med lite ljudböcker till de eleverna, ljudböckerna har eleverna fått hem. Det är för att 

de ska få vara förberedda inför mellanstadiet när läroböckerna är inlästa till dom. Men 

det är samma sak där, en har blivit behjälpt men en har inte fått hjälp av det. Fast jag 

tycker ändå att det är viktigt att de får den möjligheten att testa på och se vad för hjälp-

medel som finns att tillgå (I.L1, 30/4–19). 

Så digitala verktyg kan hjälpa men också hindra elever som är i läs- och skrivsvårig-
heter.  

Sammantaget uppgav informanterna att de använde digitala verktyg som ett komple-
ment i den traditionella språk-, läs- och skrivundervisningen. Detta genom att främst 
använda hårdvaror som surfplattor, datorer och projektor. Surfplattor och datorer an-
vändes både som hjälpmedel till elever i läs- och skrivsvårigheter och i den vanliga 
undervisningen. Informanterna uppgav att de ordbehandlingsprogram som användes 
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var bra när elever skriver texter och behöver gå tillbaka för att ändra och förbättra. 
Även talsyntesen användes som ett komplement till skrivundervisningen, vilket förde 
med sig en viss läsinlärning då bokstavsljud, ord och meningar läses upp för eleven. 
Även inläsningstjänster användes för att förbättra och hjälpa eleven i hens läsning. In-
formanterna använde också projektor för att i helklass få igång diskussioner kring tex-
ter och ords betydelse.  

4.1.3 Möjligheter och hinder med digitala verktyg i språk-, läs- och skriv-
undervisningen  

Det centrala i den här kategorin är de möjligheter och hinder som informanterna upp-
gav medföljde användandet av de digitala verktygen i undervisningen. Resultatet från 
enkäten visade att åtta av tio informanter sade sig använda digitala verktyg i undervis-
ningen för att eleverna skulle bli mer självständiga i sitt skolarbete. Informanterna som 
vi intervjuat uppgav att självständigheten med digitala verktyg i vissa fall kunde bli ett 
hinder.  

I.L3- När eleverna får arbeta med en app kan de klara det självständigt, men det gäller ju att 

man håller det lite fyrkantigt så att de inte tar egna beslut. Då blir det lätt att de halkar 

in på någon annan app som de själva tycker är roligare. Nu har vi för exempel beslutat 

att stänga av internet på Ipadsen för att de inte ska sitta och söka på internet på eget 

bevåg. Vi kan också låsa Ipadsen till enbart den appen som vi använder (I.L3, 2/5–19). 

För att förhindra att eleverna söker sig vidare in på annat än det tänkta skolarbetet 
kunde informanterna stänga av internet och låsa appar. Samtliga informanter uppgav 
även under intervjun att läraren behövde vara vaksam så hen inte luras av att eleverna 
gissar och bara klickar sig fram för att vinna i exempelvis spel.  

I.L2- Eleverna blir mer självständiga och det är bra på ett sätt men man behöver också som 

lärare vara med och se vad de gör. Det kan se ut som att eleven tagit sig vidare och gått 

igenom alla moment men då behöver man fråga sig om de verkligen kan (I.L2, 2/5–19). 

Trots att det fanns flera distraktionsmoment med digitala verktyg såg informanterna 
vinningar med användandet då undervisningen kunde individanpassas. Denna indivi-
danpassning behöver dock medföra att eleverna får tillgång till en-till-en i klassrum-
met. En informant ansåg att med denna tillgång skulle läromedelsböcker till stor del 
kunna plockas bort. 

I.F1- Men har du någon framtidsvision som du skulle vilja ha i ditt klassrum? 
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I.L4- Ja att alla elever har en egen dator, att man jobbade det mesta i datorn, kanske inte så 

mycket böcker utan använder it-versionen av läroboken. Men man kan inte ersätta all 

undervisning helt med digitala verktyg för även vuxna har svårt att läsa en hel bok på 

datorn, men just att ersätta en del med digitala läromedel och ha en egen elevdator tror 

jag skulle vara väldigt bra. 

I.F1- Skulle det vara lättare att individanpassa då och ge elever uppgifter på sin nivå? 

I.L4- Ja det tänker jag att det skulle vara. Mycket mer så att den omedelbara bekräftelsen på 

att här gjorde jag rätt eller fel och inte att eleven behöver sitta och vänta (I.L4, 2/5–19).  

Samtliga informanter uppgav under intervjun att tillgången till en-till-en i klassrum-
met inte fanns och att bristen på tillgång därför blev ett hinder. Detta visade sig även i 
enkätsvaren där sju av tio informanter saknade en-till-en i språk-, läs- och skrivunder-
visningen.  

I.F1- Men om ni haft en-till-en dator här (på lågstadiet), hade det varit annorlunda då?  

I.L1- Ja det tror jag, hade vi haft en dator att tillgå till varje elev här i ett skåp i klassrummet 

eller i bänken så tror jag att eleverna snabbare hade kommit in i att arbeta med datorer. 

Då hade man nog också kunnat använda det mer i undervisningen. Till exempel i arbetet 

med bokstäverna hade man kunnat spåra bokstäver på datorn eller på en surfplatta och 

fler barn hade nog visat ett större intresse. En annan uppgift skulle kunna vara att gå in 

på datorn och skriva en text om bokstaven. För nu får man verkligen planera in med 

samverkan hur man ska dela upp i halvklass för att kunna ta fram datorerna över huvud 

taget (I.L1, 30/4–19). 

En informant hade dock tankar på om de digitala verktygen enbart förde med sig po-
sitiva följder. En metod som diskuterades när eleverna skulle igång med sitt skrivande 
var ASL-metoden.  

I.L4- Vi har dels arbetet efter metoden ASL, men inte fullt ut. Vi kände inte riktigt att vi ville 

vänta med att forma bokstäverna utan ASL blev mer som ett komplement. Vi var inte 

trygga med att dra det fullt ut, vi funderade mycket kring det, är det bra eller dåligt och 

blir det bara halvdant med bägge metoderna, alltså både ASL och traditionell skrivun-

dervisning. Vi var lite skraja för att vi tänkte shit vad de har svårt att forma bokstäverna 

men det kom sen ändå. Men det tog lite längre tid. För jag menar det är klart, skriver du 

bara på dator så får du mindre motorisk skrivträning (I.L4, 2/5–19). 

En annan informant menar likaså att elevernas handstil försämras när de enbart an-
vänder digitala verktyg i skrivundervisningen. 

I.L1- Det har blivit svårt med handstilen nu när de använder mer paddor och kommunicerar 

på det viset både hemma och i skolan. Just en läslig handstil mäter vi inte i nationella 
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proven längre eftersom de kan välja att skriva på dator. Dock finns det ju med i kun-

skapskraven för årskurs 3 fortfarande (I.L1, 30/4–19). 

Denna oro speglas ytterligare i en annan informants utsagor. Hen ser allvarligare på 
denna problematik och menar att eleverna tappar koordinationen mellan hand och 
penna.  

I.L2- Jag tänker också att det är viktigt att man inte går över helt till digitala verktyg så att 

eleverna tappar koordinationen mellan hand och penna, att korsa hjärnhalvorna. Jag 

har sett en del forskning på att det man formar själv kroppsligen kommer man ihåg 

bättre. Jag tror också att just den koordinationen mellan hjärnan och rörelsen är viktig 

i hur hjärnan utvecklas, vilket också gör att man lär sig bättre. Så därför tror jag att 

man bara ska ha digitala verktyg som ett komplement (I.L2, 2/5–19).  

Trots den problematik som informanterna uppgav då eleverna inte får öva sin motorik 
är digitala verktyg en stor hjälp för de elever som har motoriska svårigheter.  

I.L4- Jag har ju haft elever som varit i motoriska svårigheter. Då har datorn varit ett hjälp-

medel för eleven som kunnat nyttjas. Men det är en balansgång för dessa elever behöver 

ju även lära sig att skriva för hand (I.L4, 2/5–19).   

Elever som har motoriska svårigheter där motoriken sätter stopp för den övriga inlär-
ningen blir behjälpta av att använda digitala verktyg. Dock menar informanten att det 
är en avvägning i hur mycket verktyget ska användas eftersom även dessa elever behö-
ver öva sin motorik för att bli bättre.  

En annan möjlighet som sju av tio informanter uppgav i enkäten var fördelen att kunna 
konkretisera undervisningen genom de digitala verktygen. Detta framkom även av 
samtliga informanter under intervjuerna.  

I.L2- Det finns många vinningar i att man kan visa eleverna konkretioner på tavlan, för där 

kan jag ju leverera både ord och bild samtidigt det kunde man ju inte innan. Jag kunde 

ju rita förut men det blir enklare för mig och tydligare, eftersom jag inte är så bra på att 

rita. Jag tänker att det blir en förstärkning (I.L2, 2/5–19).  

Ett av de verktyg som skapade konkretion var projektorn, denna användes av samtliga 
informanter. Andra verktyg som skulle kunna skapa en konkretion för eleverna använ-
des inte för att informanterna inte besatt kunskapen.  

I.L3- Smartboarden som vi har i klassrummet är det ingen som vet hur den fungerar så den 

används inte alls istället. Jag tycker att det blir motsägelsefullt eftersom det står i läro-

planen att vi ska använda IT och teknik i den vardagliga undervisningen men det är 
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något som de kräver att vi ska lösa själva. Jag tycker att det är fel och där behöver man 

göra ett uppryck (I.L3, 2/5–19). 

På grund av bristande kunskap användes inte de digitala verktygen på samma sätt som 
informanterna velat. En annan faktor till att de digitala verktygen inte brukas mer me-
nade alla informanter var bristen på lärarnas utbildning. 

I.F2- Har ni fått någon stöttning eller fortbildning i att använda digitala verktyg i undervis-

ningen? Och då i synnerhet i språk-, läs- och skrivundervisningen? 

I.L3- Nej det tycker jag inte, vi blev tilldelade de här Ipadsen när de kom för några år sedan. 

Och sen var det inget mer med det, vi fick lära oss själva tillsammans i lärarlaget. Men 

ingen utbildning har vi fått (I.L3, 2/5–19). 

En annan informant pekade också på bristen av utbildning och menade att lärarna är 
ensamma vid inlärningen av det nya verktyget. Hur mycket tid och kraft läraren lägger 
ner på att lära sig om de digitala verktygen var beroende på hens enskilda intresse.   

I.L4- Det är klart att jag skulle vilja ha mer fortbildning och möjlighet att sätta mig in i olika 

program. Det finns säkert jättemycket bra saker som man kan använda men just nu kan 

jag inte tänka i de banorna innan jag vet att datorerna kommer att fungera (I.L4, 2/5–

19).  

Därför var de hinder som informanterna upplevde som direkt avgörande för använ-
dandet hårdvarornas kvalité. 

I.L4- Datorerna har inte fungerat, dels är det för att datorerna inte laddas ordentligt men det 

största problemet är att de inte går att koppla upp till nätverket.  

I.F1- När datorerna krånglar kan du ringa till någon IT-tjänst och få hjälp? 

I.L4- Ja man kan ringa till IT-avdelningen och den är ju gemensam för hela kommunen men 

de kan hjälpa till med själva datorn. Problemet är att det inte är en och samma dator 

som krånglar utan flera olika samtidigt. Och då är det uppkopplingen som inte tar da-

torerna (I.L4, 2/5–19). 

Detta speglas också i enkätsvaren då samtliga informanter uppger att det allra största 
hindret till användandet av digitala verktyg var nätverksuppkopplingen. Varför denna 
problematik fanns beror på skolornas ekonomi. En informant resonerade om vart sko-
lans resurser skulle läggas. Hen uppgav en oro över att de digitala verktygen ibland 
kunde ses som en extra resurs av skolledningen.  
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I.L2- Jag vill samtidigt inte att alla våra resurser ska läggas på digitala verktyg, man kan tex. 

inte vikta en lärartjänst till digitala verktyg då skulle jag hellre vilja ha en till pedagog i 

klassrummet (I.L2, 2/5–19). 

Därav blir ekonomin en stor del i problematiken med att använda digitala verktyg. 
Sammantaget visade resultatet att de möjligheter som framkommit var bland annat att 
kunna individanpassa och konkretisera undervisningen. Bland de hinder som fram-
kom låg den största problematiken i kvalitén på hårdvaror och internetuppkopplingar, 
men också antalet datorer och surfplattor som fanns att tillgå.  

4.2 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis framgick det av resultatet att de informanter som fyllt i enkäten 
och som blivit intervjuade hade en positiv inställning till att använda digitala verktyg i 
språk-, läs- och skrivundervisningen. Dessa informanter påvisade även att läroplanen 
var en stor del i syftet till att använda digitala verktyg, dock var detta inte den enda 
anledningen. Ett annat syfte till att använda digitala verktyget var att verktyget förde 
med sig en variationsmöjlighet och en möjlighet till att förstärka elevernas lärande. 
Denna variationsmöjlighet möjliggjordes med hårdvaror som projektor och lärardator, 
medan elevdator och surfplattor sågs som ett komplement till undervisningen. För en 
informant var anledningen till att inte använda digitala verktyg i undervisningen hens 
bristande kännedom av forskning i ämnet. Den inställningen medförde att informan-
ten inte vågade förlita sig helt på att bedriva undervisningen med enbart digitala verk-
tyg. Emellertid önskade andra informanter sig kunna använda verktygen mer frekvent 
i undervisningen. 

Resultatet visade även hur informanterna använde sig av digitala verktyg, detta genom 
att de brukade verktyget som ett komplement till språk-, läs- och skrivundervisningen. 
Informanterna använder hårdvaror som elevdator, elevsurfplattor, lärarmobil och lä-
rardator. De mjukvaror som informanterna nyttjar är filmer, ordbehandlingsprogram, 
sökmotorer på internet och olika appar och spel på surfplattor och datorer. Informan-
terna utnyttjade också projektorn till att kunna spegla upp texter på tavlan, texterna 
skrivs och diskuteras sedan tillsammans i helklass. Några informanter uttryckte även 
att digitala verktyg var givande vid textskapade eftersom det gör det lättare för eleverna 
att kunna gå tillbaka och ändra i sin text. Flera informanter påvisade att digitala verk-
tyg gav möjligheten att kunna individanpassa undervisningen till elever som var i be-
hov av mer stöd och träning.  
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Informanterna lyfte även de möjligheter och hinder som digitala verktyg förde med sig 
i undervisningen. Flera av möjligheterna som informanterna uppgav hade också en 
baksida. Detta var bland annat lärarens möjlighet till att individanpassa. Genom indi-
vidanpassningen blev eleverna själva i sitt lärande, vilket medförde att eleverna kunde 
frestas till att klicka sig vidare till andra sidor eller spel som inte var tänkta att använ-
das. Detta gjorde att läraren behövde ha uppmärksamhet och vara vaksam på vad ele-
verna gjorde på hårdvaran. Informanterna uppgav likaså att elever ibland kunde gissa 
sig vidare i uppgifter. Även det medförde ett hinder för elevernas lärande. En önskan 
var därför att mjukvaror som kunde känna av elevernas kunskapsnivå kunde använ-
das. En möjlighet som digitala verktyg förde med sig var förmånen att läraren kunde 
använda olika metoder för ett inlärningsmål. En av dessa metoder som informanterna 
pekade på var konkretionen som kunde göras med hjälp av lärardator och projektor. 
Genom att spegla upp bilder eller texter på tavlan kunde klassen gemensamt resonera 
och diskutera kring ord och bilders betydelse. 

Skillnaden mellan de hårdvaror som informanterna uppgav, datorer och surfplattor, 
var att datorerna medförde en förenkling i att arbeta med elevtexter, medan surfplat-
torna medförde ett lättare arbete i att mängdträna. Informanterna uppgav dock att ett 
stort hinder i arbetet med digitala verktyg var att eleverna inte besatt en-till-en i under-
visningen. Detta medförde dels ett hinder i schemat och dels ett hinder i att verktygen 
inte kunde användas mer frekvent i undervisningen. Emellertid så framkom det en oro 
av att använda digitala verktyg mer frekvent. Denna oro var att eleverna skulle tappa 
koordinationen mellan hand och penna samt få en sämre handstil. 

De största hindren som samtliga informanter uppgav var bland annat kvalitén på hård-
varorna samt att den uppkoppling som skolorna tillhandahöll inte var tillfredställande. 
Hårdvarorna laddade snabbt ur och uppkopplingen var långsam och hade inte tillräck-
lig kapacitet. Ett annat stort hinder var att skolledningen inte bidrog med utbildning 
till lärarna. Detta blev synligt då exempelvis en av informanterna berättade att de hade 
en smartboard i klassrummet som hen inte visste hur den fungerade, vilket resulterade 
i att den inte användes. Informanterna uppgav även att de kände sig ensamma i an-
vändandet av digitala verktyg. Detta eftersom det egna intresset spelade en stor roll i 
vilken typ av kunskap läraren besatt. Att lärarna inte fått tillräcklig utbildning samt att 
en-till-en inte fanns att tillgå menade informanterna kunde bero på skolans ekonomi. 
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5 Diskussion  

I detta kapitel kommer studiens resultat att återknytas till den tidigare forskningslitte-
ratur som presenterats i kapitel två för att till sist frambringa en slutsats. Kapitlet av-
slutas med en diskussion av metodval för studien samt förslag på framtida forsknings-
frågor.   

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att fördjupa kunskapen om hur utvalda undervisande lärare i 
årskurs 1–3 uppfattar och använder sig av digitala verktyg i svenskämnet för att ut-
veckla elevernas språk-, läs- och skrivförmåga. Detta var intressant för att den forsk-
ning som presenterats i kapitlet Bakgrund och tidigare forskning visade på två resul-
tat, både att det fanns positiva aspekter men också negativa för elevernas utveckling i 
sin språk-, läs- och skrivförmåga. Båda aspekterna visade sig också kunna härledas till 
lärarens inställning och kunskap om användandet av digitala verktyg.  

Ett av informanternas syften med att använda digitala verktyg var läroplanens före-
skrifter. I läroplanen uppger Skolverket (2018, s. 7–8) att alla elever ska ges möjlighet 
till att utveckla en digital kompetens. Vidare för svenskämnet ska eleverna få utveckla 
en förmåga att kunna läsa olika typer av texter, bland annat digitalt. Eleverna ska även 
få möjlighet till att lära sig att skriva på digitala verktyg, samt kunna söka och värdera 
information på nätet (Skolverket, 2018, 257–259). I resultatet visade informanterna 
att dessa föreskrifter var en anledning till att använda digitala verktyg, dock var de inte 
avgörande, utan intresset och inställningen till digitala verktyg spelade en större roll.   

Lärares tillämpning, inställning och kunskap av digitala verktyg har stor betydelse för 
effekten av elevernas utveckling (Haelermans, 2017, s. 103). Att just inställningen har 
en betydande roll i användandet av de digitala verktygen blev även synligt i vårt resul-
tat. Den informant som uppgav sig extra positiv till verktygen var även den informant 
som ville använda sig av dem mer frekvent i undervisningen. Andra informanter var 
mer återhållsamma och uppgav att de använde digitala verktyg men ville inte övergå 
helt till en digital undervisning. Detta eftersom de inte kommit i kontakt med tillräcklig 
forskning och att de upplevde att de inte fått tillgång till utbildning i hur verktygen 
skulle användas. En annan anledning till att inte använda digitala verktyg mer frekvent 
i undervisningen var bristen på skolledningens intresse. Dessa brister bekräftas även 
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av den forskning vi tagit del av. Både Salavati (2016, s. 236–237) och Olsson (2009, s. 
23–24) pekar på att lärarens tillgång till utbildning i hur digitala verktyg ska användas 
har stor betydelse för läraren. Dock behöver inte lärarens inställning till de digitala 
verktygen förändras till det positiva bara för att hen får utbildning, utan de viktigaste 
aspekterna för att läraren ska känna sig engagerad är skolledningens intresse, förstå-
else och uppmuntran för arbetet (Salavati, 2016, s. 236–237).  

Att lärare ofta har en bristfällig utbildning i hur digitala verktyg ska användas, belyser 
också Mishra och Koehler (2009, s. 61–62) och detta bekräftas av rektorernas enkät-
svar i Skolverkets rapport (2016, s. 57).  Mishra och Koehler (2009, s. 61–62) har där-
för tagit fasta på Shulmans modell PCK och utvecklat denna till att fungera i den digi-
tala tidsåldern. Mishra och Koehler har i denna modell lagt till en cirkel, vilken är den 
tekniska kunskapen som läraren behöver besitta (se fig. 1, s. 5). Med den tillagda cir-
keln skapas TPACK-modellen, vilken belyser lärarens tre viktigaste förmågor i den 
dagliga undervisningen. Dessa är lärarens ämneskunskaper, pedagogiska kunskaper 
och tekniska kunskaper. Tillsammans ska kunskaperna integreras och kombineras i 
undervisningen för att den ska bli så effektiv som möjligt. För att se till modellen och 
resultatet av studien belyser informanterna att de saknar kunskap i hur de ska använda 
de digitala verktygen i språk-, läs- och skrivundervisningen. Detta visade sig bland an-
nat i en informants utsaga då hen pekade på att det fanns att tillgå en smartboard i 
klassrummet men att den inte användes för att pedagogerna i skolan inte visste hur 
den fungerade. Bristen på utbildning resulterar i att lärarna inte kan uppfylla TPACK 
då de oavsett sina kunskaper i pedagogiken och till ämnet inte kan kombinera dessa 
med den tekniska kunskapen i undervisningen.  

Trots att hårdvaror som datorer och surfplattor inte fanns att tillgå till alla elever för 
de skolor vi undersökt blir dessa hårdvaror mer vanliga i undervisningen för grund-
skolan. Även projektor eller digital skrivtavla, som smartboard, har blivit allt vanligare 
och finns att tillgå i varje undervisningssal i alla grundskolor (Skolverket, 2016, s. 45). 
Projektorn var ett viktigt verktyg som alla informanter använde och inte kunde vara 
utan. Informanterna beskrev att de använde sig av projektorn när de speglade upp tex-
ter på tavlan. Dessa texter diskuterades sedan gemensamt i klassen samt ords bety-
delse och grammatiska särdrag lyftes. Samtliga informanters argument med använ-
dandet av projektorn i undervisningen visar på en uppfyllnad av TPACK, detta ef-
tersom informanterna kombinerar de tre cirklarna i modellen. Genom informanternas 
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kunskaper inom de tre cirklarna, pedagogisk, teknisk och ämneskunskap, diskuteras 
texter och ords betydelse under dessa lektioner. Att just diskutera texter som eleverna 
påträffar på internet är viktigt. De texter som eleverna möter vid till exempel inform-
ationshämtning kring faktatexter behöver undervisas om eftersom det kräver en annan 
sorts läsning (Andersson och Wilhelmsson Ramshage, 2010, s. 29). Projektorn använ-
des också till att spegla upp bilder och filmer, vilka kunde förtydliga informantens tes 
i undervisningen och förstärka elevernas förståelse samt skapa en gemensam referens-
ram för uppgifter och aktiviteter.  

Att spegla upp texter och läsa tillsammans, visar resultatet, möjliggjorde för att infor-
manterna kunde markera och tydligare visa var i texten de läser. Detta genomfördes i 
helklass men är också en strategi som Ciampa (2012, s. 2–3) menar kan brukas enskilt 
av alla elever i läsinlärningen. Unga läsare som är i starten av sin läsinlärning kan med 
hjälp av verktyget bli behjälpta av att läsa på digitala verktyg, eftersom texten kan bli 
uppläst samtidigt som den blir markerad. Detta gör att eleverna lättare kan följa med 
och förstå texten. En informant hade börjat använda denna strategi för elever med 
dyslexi. Hen berättade att en av dessa elever hade blivit behjälpt av strategin, dock me-
nade informanten att den andra eleven som var i likande problematik inte upplevde 
samma positiva utfall.  

I skrivträningen finns det också en möjlighet till att få bokstäver, ord och meningar 
upplästa med hjälp av talsyntes. Resultatet visar att elever som lär sig bokstäver och 
deras fonologiska ljud har hjälp av talsyntesen när de skriver. Resultatet visar således 
att förståelsen för bokstävers ljud och hur bokstäver bildar ord och meningar ökar med 
hjälp av talsyntesen och blir en slags läsinlärning. I och med att eleverna får en förstå-
else för skriftspråkets uppbyggnad bidrar dessa nya ord till att vidga elevernas ordför-
råd. Resultatet visar också att elevernas skrivlust ökar när de får skriva på dator eller 
surfplatta. Att just skrivlusten ökar om eleverna får lära sig att skriva på dator innan 
de börjar att forma bokstäver för hand kan förklaras med att elevernas koordinations-
förmåga inte sätter stopp för skrivandet (Trageton, 2014, s. 160–162). Dock framför 
två av informanterna att de inte enbart ville övergå till en digital skrivträning och ASL-
metoden. Detta eftersom de är rädda för att eleverna skulle tappa koordinationen mel-
lan hand och penna. Trageton (2014, s. 254–255) menar att det inte stämmer då det 
digitala verktyget ska användas för att eleverna ska få lära sig att berätta historier och 
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där fokus inte ska vara på att forma bokstäver utan ska ligga på textens innehåll, bok-
stäverna lär de sig att forma ändå. 

För att uppfylla TPACK skulle ASL-metoden kunna vara en metod att tillgå, detta för 
att läraren har tagit den pedagogiska, den tekniska och sin ämneskunskap i beaktning 
och kombinerar dessa genom metoden. De informanter som inte ville övergå till en 
renodlad digital skrivinlärning upplever vi dock har tagit ett pedagogiskt beslut att en-
bart ta in digitala verktyg, datorer och surfplattor, som ett komplement till den tradit-
ionella skrivundervisningen. Vi menar att de med sina pedagogiska, tekniska och äm-
neskunskaper just valt bort det digitala verktyget, surfplatta och dator, till fördel för att 
bibehålla koordinationen mellan hand och penna hos eleverna. En informant resone-
rade och menade under intervjun att det eleverna får forma genom kroppen kommer 
de ihåg bättre, vilket gör att hen reflekterat över hur eleverna ska kunna bibehålla sina 
kunskaper. Vi ser därför att dessa lärare resonerat över de tre cirklarna i TPACK och 
genom detta valt bort den tekniska delen till fördel för undervisningen.   

Elevers ordförråd och läsflyt kan förbättras genom mängdträning av ord med hjälp av 
dator eller surfplatta. Elever som deltog i van Wyks och Louws (2008, s. 251–252) pro-
jekt omsatte sina nyfunna kunskaper i ordförståelsen som de fått genom denna mängd-
träning i det dagliga samtalet, vilket visar på en fullgod förståelse. Vårt resultat visar 
också att just appar på surfplattor och spel på datorn där mjukvaran anpassas till ele-
vernas individuella nivå är ett sätt att mängdträna på ord- och läsförståelse. Även 
Haelermans (2017, s. 12) framför att hon kunde se en positiv effekt vid arbete med 
digitala verktyg. I hennes studie uppvisades emellertid dessa färdigheter i stavning och 
grammatik. De positiva resultaten kunde dock enbart bli synliga när verktygen och 
läromedlen användes fullt ut i undervisning, vilket motsäger sig vårt resultat. Vårt re-
sultat visar att flertalet informanter uppgav att de enbart plockar in digitala verktyg 
som surfplattor och datorer som ett komplement i språk-, läs- och skrivundervis-
ningen. De menar att texter kan skrivas gemensamt på tavlan med hjälp av projektor 
och lärardator där grammatik och stavning blir synligt och kan diskuteras i helklass.    

Vårt resultat, i likhet med Olsson (2009, s. 23–24), visar att det finns flera möjligheter 
till att förändra lektionsinnehållet med hjälp av digitala verktyg. Dessa möjligheter var 
dels att kunna variera sin undervisning med flera representationsformer och dels möj-
ligheten att förstärka sitt syfte genom ord och bild, vilket medför att läraren i under-
visningen kan möta fler elever på olika nivåer och individanpassa. Att kunna anpassa 
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undervisningen till elever på olika nivåer visar vårt resultat, likt Haelermans (2017, s. 
33) studie, var ett av informanternas syfte med att använda digitala verktyg i språk-, 
läs- och skrivundervisningen.  

De hinder som framkom i resultatet var framförallt kvalitén på hårdvaran och nät-
verksuppkopplingen. Detta resultat bekräftas av Skolverkets rapport (2016, s. 47–48) 
där hårdvarors ålder och nätverkets kapacitet har en betydande roll i hur och vad digi-
tala verktyg kan användas till. I rapporten vittnar rektorer om att skolans nätverk inte 
har möjlighet att fungera lika bra med ett så stort antal enheter uppkopplade samtidigt. 
Sammantaget visar vårt resultat att dessa faktorer beror på skolans ekonomi. Den eko-
nomiska aspekten har en betydande roll i att kunna köpa in och underhålla tekniken i 
skolan (Haelermans, 2017, s. 33). Ett annat hinder som lyftes i vårt resultat var till-
gången till hårdvaran. Skolverket (2016, s. 45) visar att i grundskolan blir det allt van-
ligare att skolan lånar ut en-till-en till samtliga elever, detta är dock inget som genom-
förts på de skolor som vi har undersökt. Resultatet visar därför att informanterna sak-
nar tillgången av en-till-en, vilket är ett hinder eftersom läraren inte kan använda verk-
tygen i helklass eller spontant plocka in dem då de kan vara utlånade till andra klasser. 
Vi menar att bristen på hårdvaror i dessa skolor också bidrar till att läraren inte kan 
uppfylla TPACK då hen oavsett sina kunskaper i ämnet, pedagogiken och tekniken inte 
kan kombinera dessa.  

Utöver de ekonomiska hindren som framkommit visar vårt resultat att digitala verktyg 
kan medföra att eleverna tappar sin koncentration till ämnet. Detta då eleverna gärna 
hamnar på andra appar, spel eller filmer än vad som var tänkt av läraren. Dessa hinder 
var inget som lyftes i den forskningslitteratur som vi tagit del av, dock var det synligt i 
Klingbergs (2019, 23 februari) artikel som presenteras i inledningen.  

5.2 Metoddiskussion  

I den här studien utgick vi från två metoder, en kvantitativ metod och en kvalitativ 
metod. Dock lades störst fokus på den kvalitativa metodens resultat då den kvantitativa 
enkäten gav oss en förförståelse för informanternas inställning till och användning av 
digitala verktyg i svenskämnet. Denna förförståelse fördjupades sedan, med stöd av 
intervjuguiden, i de kvalitativa intervjuerna. Vi valde att använda oss av dessa två me-
toder för att öka studiens trovärdighet och genom detta tillföra en triangulering. Enkä-
ten skickades ut under arbetet av studiens första veckor. Enkätens svar användes sedan 
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till att kunna utforma en fördjupande intervjuguide för de semistrukturerade intervju-
erna som följde. En problematik som upplevdes med enkäterna var att få tillbaka samt-
liga svar från de utvalda informanterna. Detta gjorde att vi ville utöka intervjuerna från 
fyra intervjuer till sex. Vi tillfrågade därför åtta informanter om deltagande i intervjuer, 
där fyra senare kunde genomföras. Resterande fyra valde att inte svara eller kunde en-
bart genomföra intervjun vid senare tillfälle. Därför valde vi att i samråd med handle-
daren genomföra de fyra intervjuer som vi bokat in. Dessa intervjuer upplevde vi hade 
liknande utsagor, vilket medförde av våra forskningsfrågor kunde besvaras. Om vi fort-
satt med flera intervjuer av lärare på de utvalda skolorna, hade det troligtvis inte kun-
nat medföra nya forskningsresultat för studien då vi upplevde en teoretisk mättnad. 
Hade vi valt att tillföra observationer som forskningsmetod, vilka kunnat ge svar på 
hur informanterna använde digitala verktyg i undervisningen samt givit en nyanserad 
bild för de övriga forskningsfrågorna, hade en större tidsaspekt varit tvungen att tas 
till anspråk. Dock ställer vi oss frågande till om denna metod skulle ha tillfört andra 
resultat, utöver en mer nyanserad bild, till vår studie än de vi kunde frambringa av 
enkäten och intervjuerna. Därför valdes observationer som insamlingsmetod bort.  

Enkäten och den intervjuguide som vi skapade, tillsammans med den forskningsbase-
rade litteratur som vi tagit del av, medförde att vi kunde förhålla oss objektiva till re-
sultatet. Detta då vi ställde oss öppna för vårt resultat samt att resultatet inte motsade 
sig den forskning som vi tagit del av. Genom de två metoder som vi valt att använda 
oss av kunde vi besvara våra forskningsfrågor.  

5.3 Slutsats 

Studiens slutsats är att digitala verktyg används som ett komplement i språk-, läs- och 
skrivundervisningen av de tillfrågade informanterna. Dock finns det skillnader i hur 
mycket informanterna skulle vilja använda verktyget i undervisningen beroende på vil-
ken inställning de har. Slutsatsen blir således att informanternas syfte med att använda 
digitala verktyg påverkas av inställningen, intresset och kunskapen hos den enskilda 
läraren, vilket har en stor betydelse i hur läraren brukar digitala verktyg i undervis-
ningen. En annan anledning som informanterna uppgav är läroplanens föreskrifter, 
dock är dessa inte avgörande för användandet av digitala verktyg. Alltså visar slutsat-
sen att om inställningen till digitala verktyg är tillräckligt positiv och hinder inte sätter 
stopp, tar läraren sig tiden och energin att lägga ner arbete på att lära både sig själv och 
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eleverna att använda verktygen. Detta gör att undervisningen kan individanpassas och 
eleverna får möjligheten till att utvecklas på sin kunskapsnivå. Om inställningen däre-
mot är återhållsam använder läraren verktyget enbart för att kunna undervisa genom 
andra representationsformer.  

De hinder som begränsar informanternas användande av digitala verktyg visar slutsat-
sen är åldern på hårdvaran, skolledningens intresse, lärarens kunskaper och skolans 
ekonomi samt kvalitén på nätverksuppkopplingen. Dessa hinder försvårar arbetet och 
är direkt avgörande om digitala verktyg brukas i klassrummen eller inte. Slutsatsen är 
även att det finns fler möjligheter som informanterna uppger, vilket visar att det finns 
en genuin nyfikenhet på hur läraren skulle kunna utveckla undervisningen med digi-
tala verktyg. Dessa möjligheter uppges vara tydligare individanpassning med tillgång 
till en-till-en i klassrummen och möjligheten till att mängdträna ordförståelse och läs-
förståelse. Dock sätter hindren stopp för dessa tankar, vilket leder till att TPACK inte 
kan uppfyllas. Vi anser att hindren begränsar läraren i hens yrkesutförande och gör att 
hen inte kan uppfylla läroplanens föreskrifter där det står att undervisningen ska ske 
utifrån bland annat digitala verktyg. Lärare har många bra idéer och uppvisar flera 
användningsområden för digitala verktyg, men hindren medför att verktygen inte an-
vänds så som de var tänkta att användas från början. Det orsakar att digitala verktyg 
inte kan bidra med hjälpmedel och stöttning till alla elever för att kunna utveckla sin 
språk-, läs- och skrivförmåga.  

5.4 Framtida forskning 

För den här studien har lärarens perspektiv på digitala verktyg i språk-, läs- och skriv-
undervisningen varit i fokus. För framtida forskning skulle det därför lämpa sig att 
studera elevers inställning och uppfattning av att använda och lära genom digitala 
verktyg i språk-, läs- och skrivundervisningen.   
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Bilagor 

Bilaga 1: informationsbrev 

 
Till dig som är undervisande lärare i årskurs 1–3 

Information och förfrågan om deltagande i en studie berörande digi-
tala verktyg i svenskämnet.  

I svenskämnets syfte för årskurs 1–3 skriver Skolverket (2011, rev. 2018) att ele-
verna ska få möjlighet till att möta olika medier i undervisningen. Detta precise-
ras med att eleverna ska få möta och lära sig att hantera digitala mjukvaror. Där-
för är vi intresserade av hur du upplever och använder digitala verktyg i svensk-
undervisningen. Vi är också intresserade av vilka möjligheter och hinder som di-
gitala verktyg för med sig för elever i sin språk-, läs- och skrivutveckling.  

Vi vill därför genomföra en enkät- och intervjustudie för att samla information 
kring ämnet. I undersökningen tillfrågar vi 15 undervisande lärare om deltagande 
i en enkät. Vi tillfrågar också fyra utav dessa 15 undervisande lärare om delta-
gande i enskilda intervjuer. Ni lärare som är utvalda arbetar alla inom Eskilstuna 
kommun samt är undervisande lärare i årskurs 1–3.  

Enkäterna skickas ut individuellt på mail och intervjuerna genomförs på din ar-
betsplats eller annan avskild plats som du väljer mellan v. 10–15. Enkäterna be-
räknas ta ca 10 minuter att genomföra samt intervjuerna beräknas till 30 minu-
ter. Vid förfrågan kan intervjufrågorna skickas ut i förväg. Efter att studien har 
genomförts och i en överenskommelse med dig kan det transkriberade materialet 
samt den färdiga uppsatsen skickas till dig för att du ska få kunna ta del av resul-
tatet. Om du vill medverka i studien vill vi att du svarar på enkäten som bifogas 
i detta mail. Om du vill delta i intervjun meddelar du det längst ned i enkäten. 
Enkäten mailar du sedan tillbaka till oss, se information nedan.  

De som har tillgång till materialet under arbetets gång är vi som författare och 
vår handledare. Allt insamlat material kommer att anonymiseras i uppsatsen ge-
nom fingerade namn på både skola och lärare. Detta material kommer sedan att 
förstöras efter att uppsatsen är examinerad. Ljudfiler från intervjuer kommer att 
raderas samt anteckningar och annan information kommer att makuleras.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du får avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser.  

Studien kommer att presenteras i form av en uppsats på avancerad nivå vid Mä-
lardalens Högskola som i sin slutversion publiceras på databasen DIVA.  

Vi som genomför studien heter Hanna Kraft och Linnea Carlsson och studerar 
termin 8 på grundlärarprogrammet F-3 på Mälardalens Högskola i Eskilstuna.  

2019-02-28 Eskilstuna     
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Bilaga 2: enkätfrågor  

En studie om digitala verktyg i svenskämnet 

Vi vill undersöka undervisande årskurs 1–3 lärares uppfattningar om, samt hur, di-
gitala verktyg används i svenskundervisningen för att utveckla elevernas språk-, 
läs- och skrivförmåga. Dina svar är anonyma! Vi som är författare till studien heter 
Linnea Carlsson och Hanna Kraft. 

1. Använder du digitala verktyg i svenskundervisningen för att utveckla elevernas 
språk-, läs, och skrivförmåga? 

 Ja, ofta 

 Ja, ibland 

 Nej, aldrig 

2. Vilken inställning har du till att använda digitala verktyg i svenskundervisningen 
för att utveckla elevernas språk-, läs- och skrivförmåga? 

 Positiv, jag ser det som ett givande verktyg i svenskundervisningen 

 Okej, det kan ibland vara ett givande verktyg i svenskundervisningen 

 Negativ, det medför mestadels krångel när det används i svenskundervisningen 

Oavsett din inställning till digitala verktyg i svenskundervisningen, ge gärna en kort 
kommentar 

3. Varför använder du digitala verktyg i svenskundervisningen för att utveckla elever-
nas språk-, läs- och skrivförmåga? Kryssa i de rutor som stämmer 

För att digitala verktyg kan tillföra och utveckla elevernas språk-, läs- och skrivför-
måga 

För att göra undervisningen mer konkret för eleverna 

För att digitala verktyg tillför att eleverna blir mer intresserade av lektionsinnehållet 

För att vårt samhälle blir allt mer digitalt 

Det efterfrågas av föräldrar 
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För att mina kollegor i arbetslaget anser att digitala verktyg bör användas i svenskun-
dervisningen 

För att min rektor anser att vi ska arbeta med digitala verktyg i svenskundervisningen 

För att det står i läroplanen 

Jag använder inte digitala verktyg i svenskundervisningen 

4. Hur använder du digitala verktyg i svenskundervisningen för att utveckla elevernas 
språk-, läs- och skrivförmåga? Kryssa i de rutor som stämmer 

I genomgångar av aktiviteter framme vid tavlan, ex. genom att spegla upp film, texter 
eller uppgifter 

Eleverna använder själva eller i grupp ett digitalt verktyg, ex. dator eller surfplatta i 
undervisningen 

Om du använder digitala verktyg på andra sätt för att utveckla elevernas språk-, läs- 
och skrivförmåga, ge gärna en kommentar nedan 

5. Vilka olika digitala verktyg använder du i svenskundervisningen för att utveckla 
elevernas språk-, läs- och skrivförmåga? Kryssa i de rutor som stämmer 

Elevdator 

Elevsurfplatta 

Elevmobil 

Dator som används i helklass eller i grupper kopplad till kanon 

Surfplatta som används i helklass eller i grupper kopplad till kanon 

Mobil som används i helklass eller i grupper kopplad till kanon 

Smartboard 

Jag använder inte digitala verktyg i svenskundervisningen 

Om du använder ytterligare något digitalt verktyg i svenskundervisningen, ge gärna 
en kommentar nedan 



 43 

6. Vilka möjligheter ser du med att använda digitala verktyg i svenskundervisningen 
för att utveckla elevernas språk-, läs- och skrivförmåga? Kryssa i de rutor som stäm-
mer 

För färdighetsträning, ex. för att träna bokstäver genom bl.a. spel 

För att öka intresse för ex. att öva på att skriva texter 

För att ge eleverna konkretion samt skapa en gemensam referensram genom film ex. 
Livet i bokstavslandet 

För att lättare individanpassa för elever i olika nivå ex. talsyntes eller inläsningstjänst 

För att eleverna självständigt lättare ska kunna gå tillbaka och rätta sina texter och 
uppgifter 

För att lättare diskutera uppgifter ex. att spegla upp elevsvar på tavlan 

Jag ser inga möjligheter med digitala verktyg i svenskundervisningen 

Ser du andra möjligheter med digitala verktyg i svenskundervisningen? Ge gärna en 
kommentar nedan 

7. Vilka hinder ser du med att använda digitala verktyg i svenskundervisningen för att 
utveckla elevernas språk-, läs- och skrivförmåga? Kryssa i de rutor som stämmer 

För avancerad teknik för eleverna, ex. svårt för små barn att logga in och skriva ut 

Det krånglar ofta, ex. inlogg och nätverk 

Finns inte tillräckligt med digitala verktyg, ex. ej datorer en-till-en 

Ej elevanpassade mjukvaror ex. spel och word dokument som eleverna inte kan han-
tera utan en-till-en hjälp 

Tar för mycket tid av lektionen 

Går endast att använda då man är flera vuxna i klassrummet 

Verktyget tar för mycket fokus av eleverna 

Svårt att överblicka vad eleverna faktiskt lär sig 
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Jag kan lika gärna rita upp uppgiften på tavlan än att spegla upp den 

Jag saknar kunskap 

Ser du andra hinder med digitala verktyg i svenskundervisningen? Ge gärna en kom-
mentar nedan 

Har du andra synpunkter och åsikter om digitala verktyg i svenskundervisningen? 
Skriv gärna dem nedan 

Tack för din medverkan! Vänliga hälsningar Linnea Carlsson och Hanna Kraft 
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Bilaga 3: intervjuguide  

Teman     Sondering 
Påverkan   
1. Hur skulle du säga att din undervis-
ning i svenskan har ändrats av digitali-
seringens intåg i skolan?  
 

 
Konkretion, flera arbetsmetoder, moti-
verande för eleverna, läroplan 

Hur 
2. Är det viktigt för dig att använda digi-
tala verktyg i svenskämnet? Varför är 
det/ är det inte viktigt? 
 
3. Vilka mjukvaror använder du? 
 
 
4. a) Vilka digitala hårdvaror använder 
du? 
 
 
b) Finns det fördelar med andra hårdva-
ror? 
 
 
5. Hur använder du digitala verktyg i 
svenskundervisningen? 
 
6. Utav alla som svarat på enkäten finns 
det ingen som använder mobiltelefon, 
hur kommer det sig tror du?  

 
Ledningens håll, följa samhällets ut-
vecklande digitalisering 
 
Spel, läromedel, film, tv-program, ord-
behandlingsprogram, söktjänster på in-
ternet 
 
Bärbar dator, surfplatta, projektor, 
smartboard, mobiltelefon  
 
 
 
 
 
 
Textskrivande, konkretion, högläsning, 
film  

Varför  
7.  Om du får tänka fritt, varför använ-
der du digitala verktyg i svenskämnet?  
 
8. Hur ser du möjlighet till att individu-
alisera undervisningen mer med digitala 
verktyg?  
 
 
 

 
Läroplanen, kollegor, skolledning, in-
tresse 
 
Appar, olika program, likvärdighet i sko-
lan 

Möjligheter  
9. Hur känner du att digitala verktyg 
kan möjliggöra för eleverna i sin språk-, 
läs- och skrivinlärning eller anser du att 
det endast är ett komplement och en an-
nan metod?   
 

 
Positiv effekt, intresse, motivation, lär 
sig mer, flera olika metoder i mjukvaran, 
individualisera  

Hinder  
10. Kan digitala verktyg medföra att 
undervisningen blir mer självständig för 
eleverna?  
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11. Vilka ramfaktorer hindrar dig i an-
vändningen av digitala verktyg?  
 

 
Uppkoppling, för svåra program, elev-
gruppens storlek, för få vuxna, rummets 
utformning, datorn eller surfplatta sö-
der/ urladdad  

Lärarens kunskap  
12. Vilken typ av stöttning får du tillgång 
till för att kunna använda digitala verk-
tyg i svenskundervisningen? Får du nå-
gon utbildning?  
 

 
Kollegialt lärande, kurser med utomstå-
ende föreläsare 

Framtidsvision  
13. Hur önskar du att digitala verktyg 
skulle utvecklas? 
 

 
 

 


